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»Eva Dolan har en osannolik förmåga att göra väldigt bra historier av etniska motsättningar i det nya
England.« LOTTA OLSSON, DN
»En av årets bästa kriminalromaner« GUNILLA WEDDING, SKÅNSKA DAGBLADET
»En perfekt balans mellan å ena sidan mörka brott och kriminaltekniskt arbete, och å andra sidan skildringen
av de socialekonomiska faktorer som gjort Peterborough till en av Englands verkliga armhålor.« PER-AXEL
SVENSSON, KRISTIANSTADBLADET
Bilen som plöjer rakt in i busshållplatsen tidigt en morgon lämnar ett spår av död och förstörelse efter sig.
Kriminalarna Zigic och Ferreira kallas in från hatbrottsenheten i Peterborough för att utreda smitningsfallet.
Eftersom de samtidigt har ett annat fall på sitt bord ett med obehagliga nynazistiska övertoner så blir de lättade
när det verkar finnas en uppenbar misstänkt.

Men fallet är inte så enkelt, trots allt.
Ferreira tror att den lokale politikern Richard Shotton, ledare för ett nyligen etablerat högerextremt parti, kan
vara involverad på något sätt. Shotton har haft en tidigare karriär inom RAF och har en brasiliansk hustru, och
en del journalister har förutspått honom en framgångsrik politisk bana trots hans extrema åsikter. Men är hans
parti en täckmantel för något ännu mycket farligare?
EVA DOLAN är en brittisk kriminalförfattare som redan som tonåring nominerades till en CWA Dagger för
»opublicerade författare«.Lång väg hem [Long Way Home], hennes debutroman, var första delen i en av de
mest uppmärksammade nya brittiska kriminalserierna på senare år.
Döda talar inte är den andra boken i serien .
»Definitivt en av årets bästa deckare.« LOTTA OLSSON, DN om Eva Dolans Lång väg hem
Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005. Stopper ørnejakt. Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går
kveld stoppet av Direktoratet for Naturforvaltning.

