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Alle har hemmeligheder. Nogle er bare mere brutale end andre.

Hendes mand bliver koldblodigt myrdet.

Hendes søster er forsvundet sporløst.

Da Claire begynder at optrævle fortiden, begynder det at gå op for hende, at det liv hun troede hun levede,
aldrig har været virkeligt. Hendes mand var ikke den, som hun troede han var og det går op for hende, at

sandheden er mere grusom, end hun nogensinde kunne have forestillet sig!

Karin Slaughter har skrevet en psykologisk thriller som er så spændende, at det gør fysisk ondt at lægge
bogen fra sig. De smukkeste er et mesterværk; intelligent, velskrevet og enestående god.

 

Karin Slaughter blev født i 1971 i Georgia USA, og hun bor i Atlanta. Hendes første bog Mord for øje, blev
en stor international bestseller og er oversat til næsten 30 sprog. Karin Slaughter har siden udgivelsen af den
første bog, udgivet mere end et dusin romaner på flere forskellige sprog og solgt mere en 30 millioner bøger

over hele verden.

Bloddryppende spænding
♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ Femina

Flydende, letlæselig og yderst levende
♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ Bognørden

Utrolig spændende

★★★★★ Sanne Bogorm

En spændende sag
♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ Politiken

Veloplagt ... en ualmindeligt ferm fortæller

★★★★★★ Ekstra Bladet
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