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Det kolde våde land Adrian McKinty Hent PDF Nordirland i 1981. Fremtrædende medlemmer af den

nordirske undergrundshær IRA sulter sig ihjel i Maze-fængslet, og Belfast er en sydende heksekedel af kampe
mellem katolikker og protestanter, med byens politikorps og engelsk militær som tredjepart, der desperat

forsøger at standse optøjerne. Midt i dette inferno dukker to lig op. Det ene er tilsyneladende blevet offer for
en homofobisk morder, mens det andet er den forsvundne hustru til en af de sultestrejkende fanger i Maze-

fængslet. Hun bliver fundet hængt i en nærliggende skov, og alt tyder på selvmord. De to døde har
tilsyneladende ingen forbindelse med hinanden, men da kriminalassistent Sean Duffy og hans kolleger graver
dybt i sagerne, begynder de at ane nogle tråde, som forbinder de to døde, og som rækker helt ind i de øverste
magtcirkler hos både protestanter og katolikker. "Det kolde våde land" er både en spændende krimi og en
intens skildring af Nordirland i en tumultarisk periode i landets nyere historie. "Nordirske Adrian McKinty
brager ind på krimiscenen på dansk ... Det gør han så godt, at romanen uden problemer kandiderer til årets
bedste krimiudgivelse ... McKinty er en dybt original og raffineret stemme, som vil være et pejlemærke for

krimilitteraturen i de kommende år." 6 ud 6 stjerner. Mogens Rude i 12 dagblade.

 

Nordirland i 1981. Fremtrædende medlemmer af den nordirske
undergrundshær IRA sulter sig ihjel i Maze-fængslet, og Belfast er
en sydende heksekedel af kampe mellem katolikker og protestanter,

med byens politikorps og engelsk militær som tredjepart, der
desperat forsøger at standse optøjerne. Midt i dette inferno dukker to
lig op. Det ene er tilsyneladende blevet offer for en homofobisk
morder, mens det andet er den forsvundne hustru til en af de

sultestrejkende fanger i Maze-fængslet. Hun bliver fundet hængt i en
nærliggende skov, og alt tyder på selvmord. De to døde har
tilsyneladende ingen forbindelse med hinanden, men da

kriminalassistent Sean Duffy og hans kolleger graver dybt i sagerne,
begynder de at ane nogle tråde, som forbinder de to døde, og som



rækker helt ind i de øverste magtcirkler hos både protestanter og
katolikker. "Det kolde våde land" er både en spændende krimi og en
intens skildring af Nordirland i en tumultarisk periode i landets nyere
historie. "Nordirske Adrian McKinty brager ind på krimiscenen på
dansk ... Det gør han så godt, at romanen uden problemer kandiderer
til årets bedste krimiudgivelse ... McKinty er en dybt original og

raffineret stemme, som vil være et pejlemærke for krimilitteraturen i
de kommende år." 6 ud 6 stjerner. Mogens Rude i 12 dagblade.
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