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Första boken i den nya serien om Carter Blake

»Den är så bra att jag fastnar ohjälpligt och sträckläser.« | Lotta
Olsson, DN

»Ett långt spår av blod är en bra, hårdkokt deckare som drar upp
konturerna till en spännande huvudperson inför de kommande

delarna.« | Gunilla Wedding, Skånska dagbladet

»Rappt och effektivt.« | Per Åhlin, Dalarnas Tidningar

När Caleb Wardell, den ökände Chicagoprickskytten, rymmer från
death-row två veckor före sin avrättning vänder sig FBI till Carter

Blake. Han är en man med en sällsynt förmåga att spåra upp personer
som inte vill bli hittade. Carter Blake är dessutom bekant med

Wardell sedan tidigare.
Tillsammans med Elaine Banner - en ambitiös FBI-agent som

förenar livet som singelmamma med en alltmer framgångsrik karriär



- måste Carter spåra Wardell, som nu förflyttar sig över kontinenten
och dödar till synes slumpmässigt.

Men Carter och Elaine finner sig snart vara mer åskådare än aktörer i
fallet. Och medan de desperat försöker förstå sig på en man som

dödar av ren lust, uppdagar de ett virrvarr av lögner och korruption
som ska skaka om hela landet.

MASON CROSS är en brittisk kriminalförfattare, född 1979 i
Glasgow. Ett långt spår av blod [The Killing Season] är hans hyllade
debutroman och den första boken i serien om Carter Blake, som

också nominerades till Theakstons Old Peculier Crime Novel of the
Year 2015. Mason Cross bor fortfarande i Glasgow tillsammans med

hustru och tre barn.

»Historien är filmiskt berättad blodig action med ett otal spännande
sekvenser ända fram till det oväntade och lätt överraskande slutet.« |

Leif Peter Jonsson, DAST Magazine

»Med en hyperspännande intrig, smarta och intressanta karaktärer,
ett rappt, lite kärvt språk så blir Ett långt spår av blod till ren

läsfest.« Betyg 4+ av 5 | Midnatts ord

»Tempot är högt och det är hårdkokt med en svart humor som jag
uppskattar.« | Läsa & Lyssna

»Det är otroligt spännande från de första sidorna till de sista. Boken
lever verkligen upp till epitetet bladvändare.« | Just Här - Just Nu

»Det är våld, blod och död i en fartfylld blandning precis så som jag
tycker att en välgjord actionthriller ska vara.« | Sara, Beas Bokhylla

»Berättelsen i den här boken är intensivt spännande och jag fann
Carter Blake fascinerande.« Betyg 4 av 5 | A Bookaholic Swede

»Trots att jag egentligen inte brukar fängslas av den här typen av
actionböcker där vapenpatronerna är lika flitigt förkommande som
kommatecken över sidorna så fastnar jag direkt och har svårt att
lägga ifrån mig boken.« Betyg 4 av 5 | Johannas deckarhörna

»Får pulsen att gå upp i högvarv. Förbered dig på att läsa hela
natten.« | Lisa Gardner

»Skoningslöst effektiv action och all spänning du kan önska dig.« |
Kirkus

»Det här är precis min sorts bok.« Lee Child

»Mason Cross har skapat en av de intressantaste ensamvarg-hjältarna



på många år. Högt tempo och kraftfullt berättat. Bör inte missas!«
Daily Mail
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