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Ny Gamache-deckare av vår tids Agatha Christie!

»Penny är fenomenal på att med små medel och bedrägligt lugn leda
läsaren längre och längre in i intrigen. Tycker man om PD James och
Donna Leon, njuter man garanterat av Louise Pennys Gamache-

serie.« | MARIE NEIJ, VÄSTERVIKS-TIDNINGEN

»Somliga böcker är nästan för bra för att man ska våga tro det, när
alla delar stämmer och det blir en ren njutning att läsa.« | LOTTA
OLSSON, DN, Listar Louise Pennys Mörkt motiv bland sina 100

bästa deckare genom tiderna

En septembermorgon skakas den lilla byn Three Pines av en
chockerande upptäckt. På Oliviers bistro - den naturliga knutpunkten
för det fridsamma livet i byn - påträffas liket av en äldre man, dödad

genom ett våldsamt slag mot bakhuvudet.
När kommissarie Armand Gamache anländer till platsen konstaterar
han till sin förvåning att ingen tycks ha en aning om vem den döde



mannen är. En märklig omständighet i denna slutna värld där alla
känner alla. Någon ljuger - frågan är bara vem.

Sakta men metodiskt börjar Gamache och hans kollegor bana sig en
väg genom de lögner som döljer sig under den förrädiskt idylliska
ytan. Sökandet leder dem så småningom ut i den täta skogen som
omger Three Pines, och vid slutet av en slingrig stig väntar en

häpnadsväckande hemlighet.
Ett ohyggligt avslöjande är den femte, helt fristående, boken om

kommissarie Gamache.

LOUISE PENNY är en kanadensisk deckarförfattare som översatts
till ett trettiotal språk och sålt över tre miljoner böcker bara i

Nordamerika. Hennes deckarserie, som fått henne att kallas »en
modern Agatha Christie«, utspelar sig i Québec i Kanada med
kriminalinspektör Armand Gamache som huvudperson. Louise
Penny har vunnit The Barry Award, The Agatha Award för Bästa
kriminalroman (fyra år i rad !) och Anthony-priset två gånger. Ett
ohyggligt avslöjande är den femte, helt fristående boken om

kommissarie Gamache .

»Mycket bra crime med spännande intrig och intressanta figurer.«
Betyg 4 av 5 | DECKARDAGSDOTNET

»Louise Penny utövar sin magi och ger pusseldeckaren elegans och
djup.« | THE NEW YORK TIMES

»Fascinerande miljöer och intressanta trovärdiga
människoskildringar.« | KULTURBLOGGEN
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