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Trudy är tjugoåtta år, höggravid och har ett hemligt förhållande med
sin svåger. Tillsammans smider kärleksparet planer för att göra sig av
med den blivande fadern. Men det finns någon som hör allt om deras

onda avsikter: det lilla barnet i Trudys mage.

Ian McEwan har skrivit en smart, mörk och rolig thriller om mord
och girighet berättad ur ett oväntat perspektiv. Romanens hjälte är ett

häpnadsväckande intelligent ofött barn som väntar på exakt rätt
ögonblick att äntra världsscenen.

"Nötskal är en charmerande, rik och mycket underhållande liten
roman om en upp- och nedvänd spion i en fostersäck,

välkomponerad i minsta detalj.
-Kulturnytt

"En enastående läsupplevelse!"



-Ingalill Mosander, GoKväll

"McEwan är på lekhumör i denna rappa och underhållande bok."
-Ystads Allehanda

"Det är en välbalanserad roman som på McEwans typiska vis, med
en långsamt stegrande dramaturgi och spänningspåslag, stegras
mot den obönhörliga tragedin. En utsökt start på bokåret 2017, för
den som redan är ett fan av Ian McEwan eller den som efter denna

roman kommer att bli det!"
-Norrköpings Tidningar

"Romanen Nötskal är något så ovanligt som en burleskt existentiell
mordhistoria baserad på Shake speares Hamlet , en monolog

inifrån livmodern berättad av ett åtta nio månaders foster. Det kan
låta en aning sökt, men Ian McEwan är en stilens mästare och hos

honom är man mestadels i säkra händer vad gäller form och
innehåll."

-Svenska Dagbladet

"Berättaren i Ian McEwans nya roman "Nötskal"är ett snart
fullgånget foster som sänder ut sin text från mammans livmoder.
Ändå har han ett avancerat språk och kan uppfatta allt som

händer omkring honom och i världen. Inte sedan P C Jersild lät en
friopererad hjärna bli förälskad och berätta om det har jag stött på
en lika originell huvudperson." - Arbetarbladet "Ett osannolikt,
magiskt konststycke...En smart, rolig och ytterst fängslande bok."

-New York Times

"Ett melankoliskt mästerverk."
-The Guardian
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