
ZAC O’YEAH   DEN TROPISKE DETEKTIVEN

En ny skröna av kultförfattaren Zac O’Yeah! Den tropiske 
detektiven är den tredje romanen i den bästsäljande Mr 
Majestic-trilogin. Den här gången hamnar antihjälten Hari 
Majestic i knipa under sitt pass som bankomatvakt. För att 
lösa fallet kan han lyckligtvis anlita sin egen detektivbyrå 
Diamon & Majestic.

Intrigen utvecklas till en 
halsbrytande resa från 

Bangalore till Göteborg 
och bland mycket annat 

ett kärt (nåja) möte 
med folktjänsteman 
Herman Barsk från 
hyllade Tandooriälgen 
(2006).

Zac O’Yeah (Sakari 
Nuottimäki) är född i 

Finland 1967, uppvuxen 
i Göteborg och bosatt i 

Bangalore. Han har bland annat 
skrivit Augustprisnominerade Gandhi-

biografin Mahatma! och reseskildringen Guru.
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han lyckligtvis anlita sin 
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Intrigen utvecklas till en
halsbrytande resa från Banga-

lore till Göteborg och jakten på
en stulen gudabild leder Hari till

ett kärt (nåja) möte med folk-
tjänsteman Herman Barsk från hyllade 

Tandooriälgen (2006).

Zac O’Yeah (f. 1967) är en svensk-finsk-indisk författare, bosatt i Indien 
sedan 1990-talet. Han har bland annat skrivit den Augustprisnominerade 
Gandhi-biografin Mahatma! (2008).

Roligt? Ja, mer än så: heltokigt                    Borås Tidning
                    om Operation: Operation
                                         (2015)

  Zac O’Yeahs prosa

   är närmast psykedelisk

     och rasande rolig,

        man sugs in i

    en ohejdad rabelaisk

      eskapism som man

      aldrig vill ska

           ta slut

        Dala-Demokraten

               om Operation

                 Sandalwood

                    (2014)
                     På en gång           postapokalyptisk dystopi,          burlesk samhällssatir och       makaber noir är Zac O’Yeahs        Tandooriälgen inte bara med     svenska mått mätt något av  det mest utflippade jag läst på       år och dag

                           Aftonbladet                                    om Tandooriälgen                                              (2006)

Den tredje romanen i den bästsäljande
Mr Majestic-trilogin

◀ DEN TROPISKE DETEKTIVEN ▶

EN NY SKRÖNA
AV KULTFÖRFATTAREN ZAC O’YEAH

Varje passage

i denna färgsprakande

berättelse ger anledning till flabb

och eftertanke på samma gång. Trots den

vid första påseendet barocka skildringen

rör sig O’Yeah mycket nära gränsen till

verkligheten när det gäller både miljöer

och karaktärsteckningar, och det så skickligt

att jag allt som oftast kommer på mig

själv med att sätta skrattet i halsen.

Carin Gerhardsen

författare till

Hammarbyserien

Zac O’Yeah är född i Finland 1967, uppvuxen i Göteborg och 
bosatt i Bangalore, Indien. Han är författare, krönikör och 
litteraturkritiker med flera uppmärksammade böcker bakom
sig, bland annat Augustprisnominerade Gandhi-biografin 
Mahatma! eller konsten att vända världen upp och ner
(2008) och Guru! (2004), en egensinnig guide till indisk 
religion. Andra titlar är Operation: operation: ett sjukt
uppdrag för Mr. Majestic (2015), Operation Sandalwood: 
Ett dödligt uppdrag för Mr. Majestic (2013), Summan 
av kardemumman: en fruktansvärd roman (2009) och 
Tandooriälgen (2006).

»En unik kombination av mörk
och pubertal humor«

The Hindu om den engelskspråkiga utgåvan av
Den tropiske detektiven
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