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Ny ”ørkenkrimi” af ZOË FERRARIS 
– En verden af fremmede 

 
Med stor glæde kan vi præsentere Zoë Ferraris’ 3. bog i den saudiarabiske 
serie, som kan læses uafhængigt af Den sidste sura og Slørets by. 
 
 
En verden af fremmede 
Zoë Ferraris gør det igen! Med utroskab, forbudt kærlighed, kvindehandel og 
lemlæstede kvindelig, formår forfatteren at kombinere et nervepirrende 
krimiplot med et sjældent indblik i de saudiske kvinders livsvilkår. 
Kriminalteknikeren Katya og ørkenguiden Nayir møder deres livs største 
udfordring i den foreløbigt sidste bog i trilogien. 
 
Zoë Ferraris flyttede til Jeddah i Saudi-Arabien efter den første golfkrig. Her 
boede hun i et konservativt muslimsk samfund sammen med sin daværende 

arabisk-palæstinensiske mand og hans familie, hvilket har givet hende et indgående kendskab til de 
muslimske kvinders underverden.   
 
Den sidste sura og Slørets by 
Debutromanen, bestselleren Den sidste sura er nu udgivet i 30 lande. Efterfølgeren Slørets by, har ligeledes 
gået sin sejrsgang over det meste af verden. En verden af fremmede er tredje bog i serien om Katya og 
Nayirs eventyr i det dybt religiøse samfund. 
 
Zoë var gæst på Krimimessen i Horsens sidste år og blev interviewet til litteraturprogrammet Ordkraft samt 
Skønlitteratur på P1. Den sidste sura var månedens bog i DR Krimiklubben i august 2011. 
 
Zoë Ferraris er åben for foredrag, konferencer, interviews og kan følges på de sociale medier: Facebook, 
Twitter samt Goodreads og hendes blogs. 
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