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Pressen skriver om Dybet: 

”Cleave er en formidabel forfatter, som skaber en ildevarslende stemning, idet Tate synker længere og
længere ned i dybet. En moderne krimi, direkte fra menneskesindets dybeste afkroge.” - Kirkus Reviews  

”Tate er ikke krimigenrens første melankolske privatdetektiv med en mørk fortid, men han er en forfriskende
fornyelse, og det samme er kulissen Christchurch, New Zealand, som Cleave beskriver på overbevisende

måde.” - Booklist  

”Et hudløst portræt af en desperat mand … ekstremt fængende.” - Publishers Weekly  

”Romanens store persongalleri er overbevisende skildret.” - Suspense Magazine   

Pressen skriver om Paul Cleave:   

”En hæsblæsende seriemorder krimi.” - Publishers Weekly  

”Sådan skal en krimi skrives. ”  * * * * * - Goodreads.com  

"… en mester i at beskrive personernes skæve tanker .” * * * * *, - Craig, Goodreads.com  

"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 har arbejdet i flere år hos en pantelåner, og her så han bagsiden af sin by, Christchurch i

New Zealand.

I dag er han international bestsellerforfatter og deler sin tid mellem hjembyen Christchurch og London. Hans
første bog, Det syvende mord, har solgt næsten en halv million eksemplarer i Frankrig og Tyskland alene og



er en af de bedst sælgende newzealandske bøger nogensinde.
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