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"Det är ett sant nöje att läsa Paula Polanskis pusseldeckare utan deckare." Sydsvenskan Författaren Max
Schmeling får ett brev från Tibor Schittkowski, en bekant som han inte träffat på fyrtio år. Denne är döende
och vill ha hjälp med någonting, men vägrar berätta vad det är frågan om. Eftersom Max står i
tacksamhetsskuld till Tibor bestämmer han sig för att ställa upp. Han reser tillbaka till sin barndomsstad,
träffar sin borttynande gamle skolkamrat och får ett uppdrag. Vari detta uppdrag består är dock höljt i dunkel,
åtminstone till en början, och Max dras in i en historia där hans egen roll blir allt tyngre men samtidigt alltmer
svårbegriplig. Straff är en tät och gåtfull thriller där inte mycket är vad det synes vara, och där upplösningen
visar sig vara själva startpunkten. I översättning av Håkan Nesser. "Straff är en pusseldeckare utan deckare. En
'whodunnit' där frågan om vem som har 'gjort' det avser själva skrivakten - och i förlängningen vem Paula
Polanski så att säga är." Sydsvenskan
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