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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 "En djävulskt uttänkt thriller ... Cleaves mästerliga intrigskapande matchas av hans
förnämliga tempo och karaktärsteckning." - Publishers Weekly, USA "Oupphörligt fängslande, utsökt
makaber och med en underström avsvartast tänkbara humor." - Författaren Mark Billingham, Storbritannien
"Kusligt och fängslande. När du tror att det inte kan bli värre, skruvar Paul Cleave bara upp spänningen ett
extra hack." - Sara Blædel "En mästerligt konstruerad deckare." - Litteratursidden "Dialogerna är skarpa och
humorn kolsvart ..." - DanskBiblioteksCenter Paul Cleve är en internationellt bästsäljare kriminalförfattare
som delar sin tid mellan hemmet i Christchurch i Nya Zeeland, där hans romaner utspelas, och Europa, som

hittills inte har förekommit i hans böcker. Han har översatts till femton språk, tilldelats Ngaio Marsh-priset för
bästa nyzeeländska kriminalroman, vunnit Sait-Maur-bokfestivalens pris för årets bästa i Frankrike utgivna
kriminalroman, nominerats till Edgarpriset och Barrypriset i USA och till Ned Kelly-priset i Australien. När
han inte skriver ägnar han tiden åt att svära på golfbanan, svettas på tennisbanan eller försöka lägga nya länder
till de 25 där han har kastat sin frisbee.
Hos oss får du experthjälp med de mest effektiva behandlingar och produkter som finns på marknaden.
Atlanten är cirka 106,4 miljoner km² stor, cirka en femtedel (20%) av jordens totala yta. Are there side
effects. Defense in depth (also known as Castle Approach [citation needed]) is an information assurance (IA)
concept in which multiple layers of security controls (defense) are placed throughout an information
technology (IT) system. Havet är djupt och fullt av hemligheter.
Många barn får tyvärr aldrig rätt diagnos och behandling. Calcite compensation depth (CCD) is the depth in
the oceans below which the rate of supply of calcite (calcium carbonate) lags behind the rate of solvation, such
that no calcite is preserved. se Biljetter: 042- 13 41 41 Kontoret: 042- 13 02 30. Calcite compensation depth
(CCD) is the depth in the oceans below which the rate of supply of calcite (calcium carbonate) lags behind the
rate of solvation, such that no calcite is preserved. Installationsmaterial; Installationsprodukter Djupet. Fly a
Russian MiG-29 fighter jet, train for space, fight terrorism, experience zero-g with Incredible Adventures, the
world's premier adventure travel company. Ombord på ubåten Arronax fortsätter familjen Nekton att värna
om haven och dess invånare. Hemligheter. Atlanten är cirka 106,4 miljoner km² stor, cirka en femtedel (20%)
av jordens totala yta. Defense in depth (also known as Castle Approach [citation needed]) is an information
assurance (IA) concept in which multiple layers of security controls (defense) are placed throughout an
information technology (IT) system. Pressade detaljer. Havet är djupt och fullt av hemligheter.

