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Den kolde sommer Gianrico Carofiglio Hent PDF Forlaget skriver: Den kolde sommer foregår i 1992, hvor
sommeren i Syditalien var ualmindelig kold. Men det er ikke grunden til, at den fortsat huskes. Den 23. maj
skete en eksplosion på motorvejen mellem Palermos lufthavn og centrum. Dommeren Falcone, hans kone og
tre politimænd blev dræbt. To måneder senere dræbte en bombe i centrum af Palermo dommeren Borsellino

og fem politimænd. Begge dommere var dybt involveret i bekæmpelsen af mafiaen.   

Samme sommer udbrød der åben krig mellem forskellige lokale mafiabander i Bari, og lig blev efterladt i
gaderne. Politiet var på bar bund, indtil et par uventede begivenheder finder sted. Sønnen til en lokal

mafiaboss kidnappes og findes død i en brønd, efter at der er betalt løsesum. Nogle dage senere beslutter et
bandemedlem at samarbejde med retssystemet, og han afslører strukturer, ritualer og hemmelige spilleregler
som gennemsyrer mafiaens myteomspundne hieraki. Han er selv en koldblodig morder, men påstår at han
ikke har noget med kidnapningen af drengen at gøre. Hans vidneudsagn er hovedårsagen til anholdelsen af
adskillige mafiamedlemmer, hvilket i sidste end fører til den apuliske mafias fald. Politiet mangler dog stadig

at finde ud af, hvem der dræbte drengen. Sagens afslutning er både overraskende og chokerende, og
løsningen er skjult i en gråzone mellem godt og ondt, et område som lovens vogtere tvinges til at afsøge.   

 Den kolde sommer er Carofiglios hidtil stærkeste roman, og den tager et markant afsæt i begivenheder, der
har fundet sted i virkelighedens verden. Dens personer er uforglemmelige - både de kriminelle og

hovedpersonen, politikommisær Pietro Fenoglio. Carofiglios fortid som statsanklager med speciale i
organiseret kriminalitet fornægter sig ikke og det samme gælder hans mesterlige fortælleevne, og resultatet er

en afslørende, charmerende og indsigtsfuld spændingsroman. 

  GIANRICO CAROFIGLIO er født i 1961 i Bari i det sydlige Italien. Han har i mange år arbejdet som
statsanklager med speciale i organiseret kriminalitet. Han blev udnævnt som rådgiver for antimafiakomiteen i

det italienske parlament i 2007. Carofiglio er blandt Italiens mest respekterede forfattere og har vundet
adskillige litterære priser. Hans bøger er oversat til 27 sprog og solgt i fem millioner eksemplarer verden over.

Han er forfatteren bag spændingsromanserien med forsvarsadvokat og bokser Guido Guerrieri som
hovedperson. Carofiglio besøgte Danmark til Krimimessen, hvor der kom interviews i dagspressen. Det er
også værd at bemærke, at DR's krimiklub i januar læste På kanten af sandheden. De har 90.000 medlemmer.
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