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Offer och gärningsmän i ett nattsvart Glasgow Fjortonåriga Rosie lever fruktansvärt utsatt, hon bor på ett av
Glasgows barnhem, är prostituerad och utnyttjas brutalt av sin hallick. Det som håller henne uppe är
fantasierna om en kille som hon är hemligt förälskad i, och den lyckliga framtid som hon målar upp i sitt inre.
Men när Rosie inser att även han vill henne illa uppstår bråk och det slutar med en tragedi. Femton år senare
vittnar kriminalinspektör Alex Morrow i en rättegång. Ett mord har skett i det ruffiga höghusområdet Red
Road och frågan är vem som är skyldig. Alex Morrow börjar reda ut en stor härva som visar sig ha
förgreningar långt bakåt i tiden och högt upp i maktens korridorer. Som alltid är Denise Minas Glasgow en
stad där korruptionen breder ut sig och underminerar hela samhällsstrukturen. Den prisbelönta författaren är en
mästare på att skildra det moderna klassamhället. Red Road, den fjärde boken om Alex Morrow, är en tät och
skakande spänningsroman men också ett starkt berörande porträtt av en prostituerad tonårsflickas utsatthet.
"Red Road är en spännande kriminalroman - men framförallt är det en natt-svart skildring av en verklighet vi
alla helst vill slippa tänka på... Just Minas skarpa blick för klass och kön är böckernas verkliga styrka."
Hallandsposten "Inget för turistbroschyrerna, men garanterad skrämsel-hicka även för härdade Mina-läsaren:
mord, hor och korruption. Bäst av brittiska deckarförfattare!" Kvällsposten "Hon är lite svår de första kapitlen,
Denise Mina. Det är som att lägga ett pussel med många bitar, utan att veta vad det ska föreställa. Men
efter-hand klarnar bilden, och då blir det mästerligt." FaluKuriren "Denise Mina tar ut svängarna, men man

följer med och man tror på henne. För lika väl som Alex Morrow känner till sin barndomsstad, så gör Denise
Mina det. Så här ser samhället ut, tyvärr. Som vanligt är det spännande och välskrivet." Alba.nu "Välskrivet
och med en mörk underton." Kristianstadsbladet ?"Red Road om en sällsynt sunkig soppa runt en
maffialiknande struktur, som rinner ända in i rättsväsendet, tar fram det bästa hos Denise Mina. I
detektivromanens anda är Glasgow en plats där det är skuggsidorna som belyses, drogmissbrukarnas, de
övergivna barnens, de kriminellas plats på jorden. Ändå är det inte uppgivet. Den här deckaren har helt enkelt
allt! Betyg 5/5" Kommunalarbetaren "Få kan som Mina konstruera en lika häpnadsväckande som trovärdig
intrig." Dagens Arbete "Välskrivet och med en mörk underton." Kristianstadsbladet "Längtan efter kärlek,
korruption, familjelojaliteter och lögner blottläggs eftersom när vi får veta vad som egentligen utspelat sig.
Det gäller att hänga med, utvecklingen i en skickligt upplagd väv kräver läsarens fulla uppmärksamhet in i det
sista. Allt hänger samman." Norran "Denise Mina tar på ett självklart sätt upp klass och könsfrågor i deckarens
form. En riktigt mörk historia, välskriven och med en intrig som gör att läsaren får hela bilden klar för sig först
under de sista sidorna. Samtidigt är det så att de onda är alltigenom onda; det finns nyanser också i det
nattsvarta... Denise Mina visar än en gång att hon tillhör en av de bästa brittiska deckarförfattarna."
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