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Månadens kriminalroman i The Sunday Times

»Fantastisk. Jag sträckläste den.« | Anna-Karin Ferm, SVT
Go'kväll

»Jag har aldrig läst något så dramatiskt och oväntat.« | Ingalill
Mosander, SVT

»Superb ny roman. Hulda Hermannsdóttir är en av de stora
tragiska hjältinnorna i samtida kriminallitteratur.« | The Sunday

Times

En ung kvinna hittas död på en enslig strand. Här sökte hon skydd,
men fann i stället sin grav i vågorna. En förhastad polisutredning

bedömer händelsen som självmord. Hulda Hermannsdóttir,
kriminalinspektör vid Reykjavikpolisen, tvingas till en tidig pension.
Men innan dess får hon möjlighet att åta sig ett sista fall. Hon vet
exakt vilket hon ska välja. Och vad hon upptäcker i sin utredning är



något betydligt värre än självmord. Ändå har hon svårt att få ut ens
den mest elementära information i fallet. När Huldas egna kollegor
försöker bromsa utredningen finns till sist bara ett sätt kvar. För att
avslöja sanningen måste hon riskera sitt eget liv. Mörkret är den
första boken i den hyllade serien om Hulda Hermannsdóttir. I

översättning av Arvid Nordh.

RAGNAR JONÁSSON [f. 1976] är det senaste stora stjärnskottet
inom den isländska kriminallitteraturen, internationellt hyllad som en
av de främsta nya »Nordic noir«-författarna. Mörkret är den första
delen i serien om kriminalinspektör Hulda Hermannsdóttir och den
första av Ragnar Jonássons böcker som kommer ut på svenska.
Mörkret utspelar sig i slutet av Hulda Hermannsdóttirs karriär,

medan de följande böckerna i serien är förlagda till ett tidigare skede
i hennes liv.

»Mästerligt berättad, med en chockerande upplösning.« | The
Guardian

»Höll mig fastnaglad.« | Ian Rankin

»Isande och poetisk deckare. Oumbärlig läsning.« | Peter James

»Ett mästerverk, med ett slut som får en att sätta andan i halsen.« |
Yrsa Sigur ardóttir
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