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»Elegant konstruerad, human och tankeväckande
kriminalroman. Eva Dolan är en av de allra bästa.« | Ian Rankin

»Eva Dolan berättar lika skickligt som tidigare, men går nära
inpå de små sammanhangen. Det handlar om familjeliv, om barn

och föräldrar och hur omöjligt det är att skydda sina allra
närmaste från katastrofer.« | Lotta Olsson, DN

Dawn Prentice är redan ett bekant namn för hatbrottsenheten i
Peterborough. Under den gångna sommaren har hon ringt en rad

samtal, där hon utförligt beskrev de trakasserier som hon och hennes
gravt handikappade tonårsdotter fick utstå.

Nu är hon död. Knivhuggen till döds. Och dottern, Holly, har
lämnats att svälta ihjäl på övervåningen. Kriminalinspektör Ferreira -
nyligen tillbaka i tjänst efter att ha skadats allvarligt i jobbet - har
träffat Dawn tidigare under sommaren. Borde hon ha tagit Dawns
anklagelser på större allvar? Och visste mördaren ens att Holly
befann sig på övervåningen medan mamman blödde till döds?

Medan Ferreira kämpar med sina demoner, fast besluten att visa att



hon är tillbaka vid frontlinjen, dras kommissarie Zigic in i en
konflikt med en regeringstjänsteman som tycks vara fast besluten att

dölja sanningen.
Ska Zigic och Ferreira lyckas ta reda på vad som hänt mor och

dotter, och ställa deras mördare inför rättvisan?

EVA DOLAN är en brittisk kriminalförfattare. Lång väg hem,
hennes debutroman, var första delen i en av de mest hyllade brittiska
kriminalserierna på senare år, följd av Döda talar inte som blev lika
omskriven och bland annat nominerades till Theakston Old Peculier
Crime Novel of the Year 2016. Efter din död är den tredje boken i

serien om Zigic och Ferreira.

»En otäck variant av en pusseldeckare med ett galleri av misstänkta
som nagelfars en och enintressanta karaktärer och mycket

spännande.« | Läsa & Lyssna

»Dolan fortsätter att skriva intensivt och nervigt - som en Charles
Dickens i nutid - om människors livsvillkor, de längst ner i

samhället.« | Bengt Eriksson, Femina

»Som vanligt har Dolan skrivit en bladvändare med väl beskrivna
karaktärer och miljöer.« | En trave böcker

»Dolan är en bra deckarförfattare, men det som utmärker henne är
vad som pågår utanför den uppenbara mordutredningen.[...]

Författaren vågar gå på djupet.« | Maria Näslund, GP

»Eva Dolan får nog nu anses som en favoritförfattare.« | Bokföring
enligt Monika

»Stark, tragisk, fängslande och aktuell.« | Daily Express

»Eva Dolan lyckas tackla känsliga ämnen utan sensationalism.« |
Sunday Times väljer Efter din död till Månadens kriminalroman
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