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»Louise Penny utövar sin magi och ger pusseldeckaren elegans
och djup.« | THE NEW YORK TIMES

»Louise Pennys deckare om kommissarie Gamache är roliga,
kärleksfulla och synnerligen vassa porträtt av framför allt

invånarna i den lilla byn Three Pines, på den kanadensiska sidan
av gränsen mot USA.« | LOTTA OLSSON, DN

Det är högsommar och den förmögna familjen Finney har samlats på
värdshuset Manoir Bellechasse för sin årliga släktträff.

Men i takt med att temperaturen stiger börjar också gamla
hemligheter och bittra rivaliteter att komma upp till ytan. Och när
värmevågen kokar över till en våldsam nattlig storm, lämnar den ett

lik efter sig.
Kriminalkommissarie Armand Gamache - som firar sin bröllopsdag
på Bellechasse tillsammans med sin hustru - finner sig plötsligt i ett

hus fullt av misstänkta. Han tar sig an utredningen. Men vad
Gamache inte anar är att detta också kommer att föra honom tillbaka

till några av de mörka vråna i hans egen historia...



LOUISE PENNY är en internationellt hyllad kanadensisk
deckarförfattare som översatts till ett trettiotal språk och sålt över 3
miljoner böcker bara i Nordamerika. Hennes deckare - som fått

henne att kallas en modern Agatha Christie - utspelar sig i Quebec i
Kanada, med kommissarie Armand Gamache som huvudperson.
Louise Penny har vunnit The Barry Award, The Agatha Award för
Bästa kriminalroman (fyra år i rad!) och Anthony-priset två gånger.
Ett förbud mot mord är den fjärde, fristående boken i serien om

Armand Gamache.

»Louise Penny strör ut diverse ledtrådar och stickspår som den
uppmärksamme kan klura på under läsningen. Dessa är dock inte
särskilt påträngande. Den som hellre vill dras med av Pennys klara,
roliga och psykologiskt skarpa prosa kan göra det utan att behöva

leka amatördetektiv.« | DAST

»Som i de allra flesta deckare av den här mer lågmälda typen är det
karaktärerna som är den största behållningen och Louise Penny

ligger absolut i framkant när det gäller att skildra människor på ett
sätt som gör läsningen extra lustfylld. "Ett ansikte som börjar lägga
sig till ro efter ett innehållsrikt liv, är ett exempel på hur hon på

beskriver en person. Visst blir man glad av en sådan formulering?« |
ANNIKA BENGTSSON, HALLANDSPOSTEN

»Somliga böcker är nästan för bra för att man ska våga tro det, när
alla delar stämmer och det blir en ren njutning att läsa.« | LOTTA

OLSSON, DAGENS NYHETER, listar Louise PennysMörkt Motiv
bland sina 100 bästa deckare genom tiderna
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