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- Vinder af New Zealand´s Ngaio Marsh Award for ´Årets bedste krimi 2011´ for Hævnen

- Nomineret til Edgar Allan Poe prisen 2013 som ´årets bedste krimi´ for Joe the Victim.

Edward Hunter har det hele - en smuk kone og datter, et spændende arbejde, en lys fremtid ... og en meget
mørk fortid. For tyve år siden blev en seriemorder fanget, dømt og låst inde i ét af New Zealand mest

voldelige fængsler. Den mand var Edward far.

Edward har kæmpet hele sit liv til at komme over sin frygtelige barndom, og forsøge at komme videre. Men
uge før jul, sker det modbydelige og hele hans verden falder sammen. Pludselig han vil få brug for hjælp fra
sin far, en mand, som han ikke har set, siden han var dreng. Er Edward bestemt til at være ligesom sin far, at

blive en mand med blod på hænderne?

Hævn er Paul Cleave´s anden roman på dansk. Hans første bog Det syvende mord er tidligere udkommet.

Pressen har skrevet om Poul Cleave:

»Det syvende mord er nok den mest anderledes krimi jeg længe har læst. Men på den meget positive måde ...
Paul Cleave har skrevet en helt fantastisk bog. Fængslende, medrivende og slet ikke til at lægge fra sig igen.«

- krimifan.dk

»Det Syvende Mord er lige guf, hvis du hører til de krimi-elskende læsere og ikke har noget problem med en
lidt anden drejning på en historie end du er vant til. Jeg har helt klart fået blod på tanden angående Paul

Cleave og vil bestemt læse mere af denne forfatter.«
- ent4you.dk

»Aldrig har læseren fået så troværdigt billede af en seriemorders forkvaklede sind og hans egen tro på at han
er klogere end alle andre. Det er en historie som absolut ikke er for sarte sjæle. En ´Søvnberøver´ - hvis man

er så letsindig at starte på Det Syvende Mord kort før sengetid.«
- krimi-cirklen.dk

»Flere bøger fra Cleave, tak!«
- krimifan.dk

»Den næste Stephen King!!!«
- NDR, Germany

»Hævn er en klassisk Noir-thriller. blodig og yderst fængslende og en humor som er så mørk som helvede.«
- Mark Billingham, Forfatter

Paul Cleave bor i Christchurch,  New Zealand. Han er vild med krimier og gyserfilm og har altid gerne villet
være forfatter. Han skrev længe kun til skrivebordsskuffen, men nu har han fået udgivet seks bøger, hvoraf 
Det syvende mord er hans første på dansk.  Han arbejder i øjeblikket på en syvende roman, der også har Joe

som hovedperson.
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