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En av årets bästa deckare 2016 enligt DN! En gastkramande
psykologisk thriller om besatthet och makt, perfekt för de som

älskade Gone Girl eller Innan jag somnar.

Clarissa blir mer och mer rädd för sin kollega, Rafe. Han låter henne
inte vara i fred, och han vägrar ta ett nej. Han är alltid där hon är.
När hon blir utvald för juryarbete kan hon äntligen slappna av.

Rätten är en fristad, där kan Rafe inte komma åt henne. Men i rätten
uppdagas en våldsam historia om kidnappning och övergrepp, och
Clarissa börjar se paralleller mellan sin egen situation och kvinnan i
vittnesbåset. När hon inser att hon bär bevisbördan själv börjar

Clarissa nysta upp den skruvade och makabra saga Rafe har spunnit
kring dem - och upptäcker att det lyckliga slut han föreställt sig är

mer fasansfullt än hon någonsin kunnat ana...

"Oj vilken bok!" bokbloggen Bokraden

"En av årets mest obehagliga läsupplevelser" bokbloggen Vargnatts
bokhylla



"Detta är psykologisk spänning när den är som bäst."
Litteraturmagazinet

"Verkligen fängslande" New York Times

"Minuterna efter att du dykt in i Kendals roman kommer du veta hur
det är att vara en stalkad kvinna mot slutet kommer ditt hjärta hamra

och din skjorta vara blöt av svett."
Entertainment Weekly

"En uppslukande litterär thriller." Los Angeles Times

"Kendals debutroman är en gastkramande berättelse om besatthet och
farlig obesvarad kärlek. De som gillade Gone Girl kommer att njuta

av den magnifika spänningen ända fram till den pulshöjande
upplösningen." Library Journal

"Besatthet förklädd till kärlek i brittiska författaren Kendals intima,
blodisande romandebut." Publishers Weekly
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