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Mød Linnea Kirkegaard, amerikansk uddannet retsantropolog og dansk fødte kosmopolit og verdensborger:
Normalt er hun med til at afdække massegrave i borgerkrigshærgede lande eller opklare spektakulære

kriminalsager. Hun har boet og arbejdet det meste af sit liv i udlandet, men farens begravelse fører hende
tilbage til Danmark. Her er hun en overkvalificeret outsider langt væk fra livet som international ekspert i det

menneskelige skelet.

Med fundet af et skeletteret lig havner Linnea midt i en kompliceret efterforskning, der har forbindelse til
Danmarks krigsdeltagelse i Irak, og hvor kun hun kan hjælpe politiet på vej. Men hvorfor er ingen

interesserede i den 4.000 år gamle lertavle med kileskrift, som Linnea finder begravet sammen med den
døde? Og hvilken sammenhæng har dette med et brutalt mord i København få dage senere?

»Et originalt plot, der for en gangs skyld ikke handler om seriemord, narko og/eller menneskehandel ...
fremragende research og spændende momenter; en veninde viser sig fra en anden og farlig side, et lejemord

går i kage og som sagt, intrigen er behagelig nytænkt.«
- Politiken

»Krimidebutanter med noget på hjerte. Stærkt portræt af hjemvendt Irak-soldat gør Blod vil have blod til en
relevant og aktuel fortælling«.

- Børsen

»Plottet er genialt, sproget fantastisk, og hovedpersonen Linnea og bi-hovedpersonen Jonas så velbeskrevede,
at man ikke i et sekund er i tvivl om, hvem de er, og hvad de står for. Det hele går op i en højere enhed, og
jeg havde meget svært ved at lægge bogen til side. Jeg ser allerede frem til den næste bog! Bogen får 6 store

stjerner.«
- boguglen.dk

»Et af de fem navne som vi tror vil slå igennem på krimifronten i de kommende år.«
- Kåre V. Poulsen, DR P4/Smutveje

»Der er substans i ny dansk krimi, der allerede er solgt til udlandet ... De skriver spændende og med nerve, og
man har lyst til at følge hovedpersonen Linnea, som nok skal vise sig at have nogle alvorlige psykiske lig i

lasten.«
- Midtjyllands Avis
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