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Caruso synger ikke mere Anne Chaplet Hent PDF Forlaget skriver: Efter en succesrig karriere i
reklamebranchen i Frankfurt og et mislykket ægteskab flytter Paul Bremer ud på landet. Her bliver han

trukket ind i et håbløst kærlighedsforhold til den kølige og hemmelighedsfulde Anne, der som han også er
tidligere bybo. Men i den landlige idyl sker der ildspåsættelse, hesteskænderi og mord. Paul får hjælp af sin

veninde, statsadvokaten Karen, og sporene fører tilbage til det tidligere Østtyskland.

"Caruso synger ikke mere" er en virtuos kriminalroman med ironiske vendinger og et ubønhørligt skarpsyn på
miljøer.

"… en bemærkelsesværdig debut. Anne Chaplets roman er et lykketræf for den tyske kriminallitteratur".
- Der Spiegel

"Caruso synger ikke mere er langt mere stringent og vittigt fortalt end nogle bøger af så elskede krimidamer
som Martha Grimes og Elizabeth George".

- Süddeutsche Zeitung

Anne Chaplet modtog i 2001 og 2004 Den Tyske Krimipris.
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