Pressemeddelelse
Nu kommer den nervepirrende toer om
kriminalkommissær Leone Scamarcio
Efterfølgeren til den anmelderroste krimi Fordærv er fuld af mord, løg
ne, korruption og konspirationer. Amerikaneren tager os igen med ind
bag Italiens skyggesider, hvor kriminalkommissær Leone Scamarcio
må sande, at han står helt alene i sin jagt på sandheden, da både kirke
og stat konspirerer imod hans efterforskning.

»

Den fremmedes øjne havde trukket sig tilbage i hovedet, som det ofte ses på ofre for
hængning, men det var især håret, der var urovækkende at se. Det strittede i mærkelige
tjavser, og man fik fornemmelsen af, at manden normalt ville have perfekt styr på både
frisure og påklædning og aldrig ville vise sig offentligt sådan her«.
Det ligner selvmord, da kriminalkommissær Leone Scamarcio kaldes ud til Ponte
Sant’Angelo, kun et stenkast fra Vatikanet: Den døde er tilsyneladende bare endnu en
forretningsmand, der ikke kunne klare den økonomiske krise. Men Scamarcio er bekymret
over lighederne med et mere end 30 år gammelt mord på Roberto Calvi, også kaldet ’Guds
bankmand’ på grund af sit arbejde for Vatikanbanken.
Et par dage efter findes liget af en kardinal med forbindelser til selvsamme bank, og Scama
rcio aner, at han er på sporet af noget stort. Men før han kan nå længere i sin efterforskning,
bryder den amerikanske efterretningstjeneste pludselig ind og beordrer ham til at opgive
sagen.
Snart afsløres foruroligende forbindelser til 9/11, koldkrigstiden, USA’s skjulte krigsførelse,
Vatikanets korruptionsskandaler og den italienske mafia samt de politiske intriger, der siver
ud af skabet. Scamarcio har dog ikke i sinde at lade sig true. Med både kirke og stat imod
sig må han hente hjælp fra sin dystre fortid blandt mafiaen, før han selv ender som et lig i
floden.
Amerikaneren er en selvstændig efterfølger til Fordærv (Alhambra, 2018). Serien om Leone
Scamarcio består pt. af fire bøger.
Forlaget Alhambra har eksisteret siden 2016 og er et imprint under fagbogsforlaget Frydenlund, etableret i 1990.

Amerikaneren

Nadia Dalbuono
Oversat af Klaus Seidenfaden
Mød Nadia Dalbuono på Krimimessen i Horsens, lørdag 6. april kl. 14.40
(Forsamlingshuset) og søndag 7. april
kl. 10.00 (Magasinet – Rød Scene).
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