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VAL MCDERMID - OVERSATT TIL 40 SPRÅK
INTERNASJONAL KRIMDRONNING
"Oppsiktsvekkende god".
The Times
"Jeg elsker hvert eneste ord Val McDermid skriver".
Harlan Coben
“Val McDermids tjuefemte roman er oppsiktsvekkende god, men bør ledsages av en helseadvarsel.
Den er virkelig skremmende.”
The Times

Det finnes én seriemorder som i særlig grad har formet og definert kriminalpsykolog Tony Hills liv. En
seriemorder hvis ondskap overgår alle andres. En seriemorder som har evnen til å skremme ham helt inn til
beinmargen: Jacko Vance.
Og nå er Jacko tilbake i Tonys liv. Mer forskrudd og listig enn noensinne, og oppsatt på å hevne seg på Tony –
og politiinspektør Carol Jordan – for alle årene han har sittet i fengsel.
Tony vet ikke når Jacko vil slå til, eller hvor. Det eneste han vet er at Jacko vil få ham til å føle frykt slik han
aldri har følt den før – og legge livet hans øde på måter han ikke er i stand til å forestille seg …
Hevnen er en ytterst gripende og gysende tour de force. Romanen er bok nummer syv i den frittstående serien
om Tony Hill og Carol Jordan, kjent fra den populære TV-serien Arr i sjelen.
"Brilliant ... oppsiktsvekkende ... uforglemmelig".
Guardian
"… spenningsfylt fra begynnelse til slutt.”
Irish Independent
“Å skrive en gnistrende god bok er vanskelig. Å skrive 25 er et mirakel. Det er det Val McDermid har fått til i
løpet av sin karriere, og det er derfor hun er en høyt elsket legende i den litterære verden … tempoet er feilfritt
og de ulike handlingstrådene flettes sammen på ekspertmaner … en strålende kriminalroman.”
Sunday Express
“Vanskelig å legge fra seg."
Shelf-Awareness
"... bygger seg opp som en tsunami. Liker du å bli skremt er McDermid perfekt for deg."
Booklist
“Det er kanskje passende at McDermid i sin tjuefemte roman har valgt å vende tilbake til sin mest uhyggelig
morderiske skapning, Jacko Vance.”
Daily Mirror
“Skrivestilen er stram, og plottene har et drivende tempo.”
Scotsman
“Det er et bevis på McDermids ferdigheter som forteller at hun bevisst skaper en trio av sentrale karakterer
som grunnleggende sett er ute av stand til å føle empati i konvensjonell forstand, men at hun likevel klarer å
opprettholde leserens sympati helt fram til den kaldt brutale avslutningen.”
Irish Times
“McDermid lar det stå til, og leverer en fortelling som fyker av sted.”
Herald
Straffen for å ha vært IS-medlem kan ha blitt redusert fordi han samarbeidet med tyske myndigheter. Nå kan
IS ha sørget for at han får en mye. Kagge Forlag er et mellomstort forlag i Oslo, og vi har en stor drøm om å gi
ut bøker av høy kvalitet som folk kan glede seg over – alene og sammen med andre. Hun har kapret typen til
Anette K. Det sier i alle fall ryktet. Og nå skal hun blø. Anette og venninnene hennes skal slå skallen hennes
inn med en jernstang. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om hevn og mer
enn 1150 andre emner. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori VGTV er Norges største
web-tv-kanal. Nyheter, sport og underholdning. Liverpools Daniel Sturridge la ut et bilde på instagram med
hilsen til Mats Zuccarello. Hvorfor får du vite her. Hva jeg har lært av Jerry Seinfeld, Downton Abbey og
NAV – og som du kanskje også burde tenke over? Jerry Seinfelds unge sønn spurte faren: ”Pappa, er vi.
Marlena og venninnene Minda og Emma har en plan! I fjor, da de gikk i 8. klasse, ble de stående som

veggpryd på skoleballet, ingen gutter viste noen interesse. Barn og ungdom A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Annet Antall bøker: 165

