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Kongens efterfølger Matthew Arlidge Hent PDF Kommissær Helen Grace har oplevet mange tragedier i sit
liv, men da der bliver fundet et lig i en S/M-natklub i Southampton, kommer døden pludselig alt for tæt på.
Helen skjuler sin personlige forbindelse til offeret – og et dobbeltliv, der bør hemmeligholdes for enhver pris.

Hun bliver som besat og sætter sine folk på arbejde i døgndrift for at efterforske hvert et spor.
Da morderen slår til igen, slider det ikke kun hårdt på Helen, men også på hendes medarbejdere. Bølgerne går

højt på stationen, venskaber kommer under pres, og Helen står over for et umuligt valg.
Skal hun bekende kulør og miste kontrollen over sagen? Eller skal hun dække over sine mørkeste

hemmeligheder og risikere at blive fanget i spindet?
Uanset hvad hun gør, holder morderen ikke inde, før sandheden bliver afsløret: Der findes en skæbne værre

end døden ...

Romanerne hedder noget med børnerim, men de er ikke spor barnagtige, tværtimod er de grusomme til det
pinefulde, spændende og handlingsmættede.

God-bog.dk

Arlidge væver en isnende uhyggelig gobelin.
The Daily Mail

Kommissær Helen Grace er en heltinde med skyggesider, der alligevel vinder læseren for sig … Siderne
flyver bare af sted.

USA Today

Matthew Arlidge er født og opvokset i London. Han har studeret engelsk litteratur på universitetet i
Cambridge og film- og tv-produktion i Bristol. Han var den bedst sælgende krimidebutant i Storbritannien i

2014 og er blevet udgivet i over 30 lande.
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