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»Redan på den första sidan fick jag Agatha Christie-vibbar.« |
Ewelinas Bokblogg

»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 PennysMörkt motiv bland sina

100 bästa deckare genom tiderna

Mordet på CC de Poitier stör inte julfriden i Three Pines nämnvärt.
Det är faktiskt svårt att hitta någon som tyckte om henne över huvud
taget. När kommissarie Gamache kallas in kan han välja och vraka
bland misstänkta, och snart har han hittat en huvudmisstänkt: CC:s
egen man, som hon ständigt förtryckte. Men något säger honom att

han inte borde döma för snabbt.
När Gamache vaskar i CC:s förflutna dyker flera kopplingar till
Three Pines upp, trots att hon var nyinflyttad. Det spektakulära
mordet - död genom en elektrifierad stol under en curlingmatch -
visar sig vara betydligt snårigare än det först verkat. Samtidigt blir



Gamache medveten om att han inte bara måste kämpa mot mördaren,
utan även mot sina egna överordnade inom poliskåren.

Nådastöt är den andra, 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.
Nådastöt är den andra, helt fristående boken om kommissarie

Gamache.

»Jag gillar humorn och värmen som finns i Louise Pennys
berättelser, hon skriver både med finess och originalitet om en

kommissarie som inte liknar någon annan.« | Johannas Deckarhörna

»Det går inte att sluta läsa denna bok! Mordfallet var spännande och
komplicerat, samtidigt som det fanns en mysig känsla.« | Snowglitter
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