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»Ingen har kommit i närheten av att matcha Derek Raymonds
stil eller den överväldigande känslan av galenskap i hans

böcker.« THE TIMES
»Allt med Jag var Dora Suarez skriker av njutningen och

smärtan i att gå för långt.« THE NEW YORK TIMES BOOK
REVIEW

»Helvetiskt mörkt och berörande.« NEW STATESMAN

En psykopatisk mördare skär unga Dora Suarez i bitar och krossar
huvudet på hennes äldre väninna. Samma kväll får Felix Roatta,

delägare i den sjaskiga nattklubben Parallel, sitt huvud sönderskjutet
i West End.

Den namnlöse berättaren, en kommissarie som arbetar på
Metropolitan-polisens avdelning för ouppklarade dödsfall, utvecklar
en fixering vid Dora Suarez. Och han upptäcker att hennes död är

ännu mer bisarr än vad han först anat: Mördaren visar sig ha ätit bitar
av kött från Suarez kropp och ejakulerat över hennes lår.

Obduktionsresultaten komplicerar pusslet: Suarez var döende i
AIDS, men patologen kan inte säga hur hon fått viruset. Sedan

länkas Suarez till Roatta genom ett fotografi som kommissarien fått



av en före detta servitris på Parallel och efterforskningar på klubben
avslöjar den sällsynt vidriga och omänskliga exploatering som pågått

där.
Jag var Dora Suarez presenteras här för första gången på svenska, i

översättning av Niklas Darke.

DEREK RAYMOND [1931-1994] är en pseudonym för
engelsmannen Robert Cook, som var son till en textilmagnat men
hoppade av sina studier och tillbringade en stor del av sitt liv

utomlands och bland kriminella. Cook arbetade bland annat som
pornograf, pengatvättare, slaktare och taxichaufför. Hans

författarskap kulminerade i en rad kriminalromaner med det
samlande namnet »Factory«. Till dessa hör hans mästerverk, Jag var

Dora Suarez.

»Ingen har skrivit bättre varken i kriminalgenren eller någon
annanstans om Englands tillstånd.« DAVID PEACE, författare till

»Yorkshire-kvartetten«

»Ingen som är intresserad av litteratur från den mänskliga
erfarenhetens utkant, som undrar över kriminalromanens och själva
litteraturens gränser, kan förbise Derek Raymond.« JAMES SALLIS

»Mäktigt, hypnotiskt...« PUBLISHERS WEEKLY

»Derek Raymond bereder ingen väg för kompromisser och
halvfigurer. Det är svart eller vitt mestadels svart. Det är rakt igenom

skoningslöst och psykotiskt. För den som vill utforska hjärnans
mörkare sidor är det fascinerande läsning.« DEN DÖDA ZONEN
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