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Året är 1939 och Eva Delectorskaja, en ung, vacker och begåvad
rysk emigrant i Paris blir värvad till London för att utbildas till den
perfekta spionen. Efter kriget byggde hon med samma perfektion
upp ett nytt liv som den typiska engelska hustrun och modern. Efter
30 år trodde hon att hon hade lyckats... Nu inser Sally att någon vet
hennes hemlighet. Hon anförtror sin dotter allt, även den livsfarliga
kärleksförbindelsen med spiongruppens chef och nu behöver hon sin
dotters hjälp. Om författaren: William Boyd är en av Englands mest
uppskattade författare och hedrades så sent som 2013, vid London
Book Fair med att utses som "Author of The Day". Han har också
erhållit den Brittiska Imperie Orden (CBE) 2005. Han föddes i

Accra, Ghana 1952 och spenderade sina första år där och i Nigeria.
Den högre utbildningen fick han i Europa (Universiteten i Nice,
franska; Glasgow, engelska och filosofi; Jesus College i Oxford,

engelsk litteratur). Han debuterade 1981 med A good man in Africa
som belönades med "The Somerseth Maugham Award" och

"Whitbread First Novel Award". I början utspelade sig hans romaner
i Afrika. På 90-talet skrev han flera pjäser och filmmanus och

arbetade med skådespelare som Sean Connery, Pierce Brosnam och
Daniel Craig. Med romanen Restless var han definitivt inne i

spionvärlden och historien som går tillbaka till andra världskriget
och relationen mellan en manlig och kvinnlig spion i MI6, som visar

sig bli farlig även tre decennier senare. En lysande thriller som
belönats med "Costa Book Award". Den har följts av flera

uppskattade romaner på samma tema. Han ombads att skriva den nya
James Bond romanen 2012, vilket han antog med glädje. Ian



Fleming inspirerade Boyd tidigt och han lät till och med Ian bli
karaktär i en av sina romaner (Any human heart). Den nya boken
fick titeln SOLO och lanseras i Europa 26 september 2013. EA

Förlag ger ut den på svenska våren 2014.
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