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fra den prisvindende krimiforfatter!

Da sommeren er på sit højeste, falder en mørk skygge over Exmoor. Børn bliver kidnappet. Hver forsvinden
markeres med et fåmælt notat – en grusom anklage, som er rettet mod de pårørende. Der er ingen forklaringer,

ingen krav om løsepenge… og intet håb.

Politimanden Jonas Holly står over for en risikabel færd ind i kidnapperens forskruede sind, hvis han skal
have nogen forhåbning om at fange ham. Men da Jonas stadig lider under følgerne af en personlig tragedie, er

han så virkelig klar til at påtage sig denne opgave?

Jonas får heldigvis uventet hjælp fra kommissær Reynolds, men kan han se igennem sin gemte vrede og være
i stand til at samarbejde med Reynolds, før det er for sent? Og hvilken sammenhæng er der mellem de

kidnappede?

Én ting bliver dog hurtigt sikkert for Jonas: Børnene er i stor fare og kidnapperen har uhyrlige planer med
dem…

”Overraskelse er selvfølgelig det kraftigste aspekt af spænding. Og Belinda Bauer ved præcist hvordan hun
manipulerer dette element, helt til sidste ende. Hun har derudover vist, at hun ikke kun overrasker eksplosivt

af sted – hun gør det med usædvanlig snilde, modenhed og følelse.”
– Daily Mirror

”Bauer tager forbløffende chancer men – som en genial skihopper – bøjer ned til en perfekt landing.”
– The Independent

”Fængslende… Bauer blander en psykologisk krimi historie med en mørk, humoristisk fortælling… Jeg kan
ikke vente til den næste!”
– Booksellers’ Choice

”Hun er en thriller dronning… Kvinden er, højst sandsynligt, lederen i modstandskampen mod den
skandinaviske krimibølge.”

– Sunday Times

”Historien stormer af sted i en strøm af spænding…”
– The Independent
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