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BESKRIVNING

Djupet är en intensiv och spännande thriller från en av Nya Zeelands största deckarförfattare.I det strilande
regnet öppnas en grav på den kalla begravningsplatsen. Det finns skäl att misstänka att den döda har blivit
mördad. För den före detta kriminalutredaren Theodore Tate borde det vara en rutinsak. Men när lik flyter
upp till ytan på den lilla sjön och den öppnade kistan visar sig innehålla en okänd ung kvinna förvandlas
allt. Tate är inte längre polis. Han vet att han måste lämna över ansvaret till sina före detta kollegor. Men
samtidigt dras han in i utredningen och hamnar i en omöjlig situation där polisen misstänker honom, de
mörka hemligheter han bär inom sig hotar att slita sönder honom och en hänsynslös mördare tvingar
honom till en duell på liv och död medan tiden snabbt rinner ut.?Cleave är en stark författare och
frammanar en förtätad stämning medan han obönhörligt driver Tate allt djupare in i ett moraliskt träsk ?
Det här är en samtida noirroman när den är som bäst, framgrävd ur det mänskliga psykets mörka
avgrunder.?? Kirkus Reviews, USA?Fänglande, mörk och med fulländat tempo. Nyzeeländaren Cleaves
psykologiska thriller utforskar ondskan som finns inom oss alla och trollbinder till sista sidan ? Tate är
långt ifrån kriminallitteratures första deprimerade, grubblande detektiv med ett tragiskt förflutet, men
Cleave lyckas göra honom originell och överraskande, precis om han mästerligt lyckas frammana
miljöerna i Christchurch i Nya Zeeland.?? Booklist, Amerikanska bibliotekssällskapet ?Cleave skriver
med slagkraften hos en suverän mellanviktsboxare ? med korta, hårda träffar i solar plexus som får en att
kippa efter luft. Med sin senaste roman kan han räkna hem ännu en knockout ? Tempot och blodbadet
tilltar fram till den långa slutscenen som lämnar läsaren andlös.?? Courier Mail, Brisbane, Australien
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Djupet - Karin Gafvelin - Bok (9789198181555) | Bokus

Djupet. Äventyr från 2012 av Baltasar Kormákur med Ólafur Darri Ólafsson och Jóhann G Jóhannsson.

Djupet - Actionfigurer - Busbjörnen.se

Familjen Nekton utforskar världen under vattenytan och upptäcker havets dolda hemligheter, såsom
sjunkna städer, havsvarelser och pirater.

Djupet - 11. Monsterjägaren | Barnkanalen

Ett ungt par, David och Gail, hittar vid sportdykning utanför Bermuda ett gammalt mynt. I sökandet efter
fler värdefulla föremål får de hjälp av traktens ...
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