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Ny spänningsroman av författarna till succén Pojken i resväskan Natasha Dorosjenko från Ukraina misstänks
för mordförsök på sin danske exkille Michael och ska förhöras av polisen i Köpenhamn, men på väg till
förhöret lyckas hon fly. Kort därefter hittas Michael död i sin bil med händerna krossade. Tre år tidigare
mördades Natashas ukrainske man på samma sätt i sin bil, så jakten på Natasha intensifieras. Röda
Kors-sjuksköterskan Nina Borg känner väl till Natasha genom sitt arbete på en flyktingförläggning. Hon har
svårt att tro att Natasha är en brutal mördare, men hon måste inse att det är mycket hon inte vet om den kvinna
som hon har försökt hjälpa i flera år. Hon engagerar sig i fallet - och det är inte första gången hennes samvete
har lett till att hon blivit indragen i dramatiska skeenden. Nu fortsätter dramatiken.
Någon försöker föra bort Natashas åttaåriga dotter från förläggningen där hon befinner sig och Nina försöker
ta reda på sanningen.
Varför stack Natasha sin väg? Varför måste två män som hon levt med dö? Det visar sig att svaren på
frågorna har rötter som går tillbaka till en svältdrabbad by i Stalintidens Ukraina. Näktergalens död är den

tredje kriminalromanen om eldsjälen Nina Borg. Händelserna i de båda tidigare Pojken i resväskan (på
svenska 2012) och De oönskade (2013) har också förgreningar i Östeuropa. Om "Pojken i resväskan": "Här är
något du inte ofta ser i den nordiska deckargenren - en roman skriven av två kvinnor om kriminellt våld mot
kvinnor och barn, sympatiskt berättad ur ett kvinnligt perspektiv och med trovärdiga kvinnliga gestalter ..."
New York Times Book Review
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