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Vald till en av de 100 bästa deckarna genom tiderna av Lotta
Olsson i DN!

Vinnare av CWA New Blood Dagger, Arthur Ellis Award och
Anthony Award.

»Gamache är en fenomenalt komplex och engagerande
huvudperson, förutbestämd att bli en av de klassiska

deckarkaraktärerna.« | KIRKUS REVIEWS

Kommissarie Gamache och hans team vid Québec-polisen kallas till
Three Pines, en ödsligt belägen by söder om Montréal, för att utreda
ett dödsfall. Det är den vänliga gamla damen Jane Neal som verkar

ha träffats av en pil på avvägar.

Lokalbefolkningen tror att det rör sig om en jaktolycka, eftersom jakt



med pil och båge är vanligt i trakten. För vem skulle vilja döda rara
Jane Neal även om hon hade sina egenheter? Det har ju alla i byn

Men ju mer Gamache nystar i mordet, desto fler hemligheter
kommer i dagen, och snart står det klart för honom att det inte alls

rör sig om en jaktolycka, utom om något betydligt otäckare.

Mörkt motiv är den första boken i serien om Armand Gamache.

LOUISE PENNY är en kanadensisk deckarförfattare som översatts
till ett trettiotal språk och sålt över tre miljoner böcker bara i

Nordamerika. Hennes deckarserie ? som fått henne att kallas en
modern Agatha Christie ? utspelar sig i Québec i Kanada, med

kriminalkommissarie 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.

»Penny vrider till reglerna från deckargenrens guldålder på ett
raktigenom modernt sätt.« | LOS ANGELES TIMES

»Att jämföra Louise Penny med Agatha Christie är att underskatta
henne.« | BOOKLIST
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