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»Belinda Bauer har en alldeles egen ton, en obönhörligt tickande
katastrofklocka som först slår fast fattigdom och elände och

sedan tickar vidare mot det som kan bli mycket, mycket värre.« |
LOTTA OLSSON, DAGENS NYHETER

»Häpnadsväckande stark debut« | THE GUARDIAN

För arton år sedan försvann Billy Peters. Hela byn tror att han blev
mördad - seriemördaren Arnold Avery har ju trots allt erkänt att han
mördade sex andra barn och grävde ner dem på den ödsliga heden.
Men Billys mor vägrar tro att han är död. Varje dag står hon vakt vid

fönstret i världsfrånvänd väntan, medan familjen faller sönder
omkring henne.

Och varje dag efter skolan, medan kompisarna leker och har kul,
gräver tolvårige Steven ute på Exmoorheden. Han har nämligen
bestämt sig för att rädda sin familj från morbror Billys spöke. Om
det så innebär att han måste gräva upp och visa mormor skelettet

efter hennes mördade son.



Så tar han även nästa steg - Steven skriver brev till psykopaten
Arnold Avery i fängelset.

Brevet blir början på en livsfarlig katt-och- råtta-lek mellan ett
desperat barn och en uttråkad seriemördare. En lek som kommer att
få mycket värre konsekvenser än Steven någonsin kunnat föreställa

sig.

BELINDA BAUERS växte upp i England och Sydafrika och bor
idag i Wales. Mörk jord belönades 2010 med deckarvärldens mest
prestigefyllda pris, The Gold Dagger, som delas ut av brittiska The
Crime Writers' Association för årets bästa kriminalroman. I Sverige
har Belinda Bauer nominerats fyra gånger till priset för Årets bästa
över satta kriminalroman av Svenska Deckaraka demin. Hennes

böcker har översatts till ett tjugotal språk.

»Mörk jord är skriven på en fantastisk prosa som kommer som en
smäll i magen. Bauers porträtt av den tolvårige pojken är så äkta och

naket att man nästan sitter och darrar därhemma. Ska man som
svensk deckarläsare testa något utanför Sveriges gränser så bara
måste man ta den här. En fantastisk debut!« BETYG: 5 AV 5. |

MAGNUS UTVIK, GOMORRON SVERIGE, SVT

»En av de mest spännande och gripande kriminalromaner jag läst på
mycket, mycket länge.« | GUNILLA WEDDING, SKÅNSKA

DAGBLADET

»Bauer är en mästerlig berättare och man sitter klistrad från första
sidan.« | UPPSALA NYA TIDNING

»Bauer har hittat en krypande, olustig stämning som passar väldigt
bra till berättelsens utformning och miljöer. Skildringen av pedofilen
och mördaren Avery är trovärdig, hon har verkligen kommit under
skinnet på sin karaktär och fångar hans depraverade sinne ruggigt
bra. En mycket välskriven psykologisk spänningsroman.« | JENNY

ANDERSSON, HALLANDSPOSTEN

»Belinda Bauer tacklar ett gammalt vant tema (seriemördaren) på ett
annorlunda sätt, och hon gör det så fantastiskt bra. Stevens dröm om
att bli den hjälte som löser en 18-årig gåta och helar sin familj är
både smärtsam och rörande att följa. Och det är ruskigt spännande,
jag lovar att det är svårt att låta bli att sträckläsa den senare halvan av

romanen.« | ANDERS WENNBERG, GEFLE DAGBLAD
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