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»En av mina nya favoriter. Det här är väldigt bra!« | MAGNUS
UTVIK, GOMORRON SVERIGE, SVT

»Lewismannen stannar kvar i minnet och är faktiskt ännu bättre än
Svarthuset.« | LOTTA OLSSON, DN väljer Lewismannen till en av

de 100 bästa deckarna genom tiderna.

»Jag ser mycket fram emot att återvända till Isle of Lewis.« |
GUNILLA WEDDING, SKÅNSKA DAGBLADET

På Isle of Lewis, en liten ö i de Yttre Hebriderna, har människorna
sedan urminnes tider fört en ojämn kamp mot elementens raseri; den
outtröttliga vinden, det piskande regnet, havets skummande vrede.

Fin Macleod - numera säkerhetschef på en privatägd egendom på Isle
of Lewis - får i uppdrag att utreda en våg av illegal jakt på ön.

Hans efterforskningar återförenar honom med Whistler Macaskill -
en lokal tjuvskytt som var Fins bästa kompis under tonåren. Whistler
bär sedan länge på en stor hemlighet. Och när återföreningen tar en



mörk, våldsam vändning inser Fin att det skulle kunna bli förödande
för ön om sanningen kom fram.

Lewispjäserna är den fristående tredje och avslutande delen av Peter
Mays Lewis-trilogi, efter Svarthuset och Lewismannen.

PETER MAY [f. 1951] är en flerfaldigt prisbelönt skotsk
romanförfattare, bosatt i Frankrike. Svarthuset - första delen i hans
»Lewis-trilogi« om Edinburgh-polisen Fin Macleod - hyllades av
kritikerna och vann en rad priser, bland annat The Cezam Prix
Littéraire i Frankrike och The Barry Award för »Årets bästa

kriminalroman« i USA. Lewispjäserna [The Chess Men] är den
tredje och avslutande boken i trilogin.

»Lewistrilogin handlar egentligen om att bli vuxen och omvärdera
sin barndom och ungdom. Man känner, konstigt nog, igen sig själv i
Peter Mays deckare från en liten vindpinad ö i Skottland.« | LOTTA

OLSSON, DN

»En av de absolut bästa deckarserierna på senare år.« | THE
INDEPENDENT
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