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mørkets frembrud. Men sørg for at få den læst.”

- Mirror

Kritikerne er enige: ingen skriver spændingsromaner som Karin Slaughter, hvis thrillere, der omhandler
retsmediciner Sara Linton og hendes eksmand, politikommisær Jeffrey Tolliver, har placeret hende på toppen

af verdens bestsellerlister.

Politikommisær Jeffrey Tolliver gør et makabert fund i en skovbund, idet han nærmest snubler over et
metalrør, der fører ned til en interimistisk grav. En ung kvinde er blevet levende begravet, og ser umiddelbart
ud til at være død af iltmangel. Men retsmediciner Sara Lintons obduktion afslører et ganske andet scenario.

Offeret bliver hurtigt identificeret som Abigail Bennett, et medlem af The Holy Grown
landbrugskollektiv. Kollektivet er underligt nok ganske uanfægtet ved nyheden om, at et medlem er blevet

forgiftet, og mistanken breder sig hurtigt.

Endnu en grav dukker op og endnu en pige forsvinder. Politikommisær Tolliver, retsmediciner Linton og
politiassistent Lena Adams får deres sag for i forsøget på at opklare, hvad der foregår bag de nærmeste

naboers hellige facader. Det bliver en hæsblæsende jagt, som også sætter deres indbyrdes turbulente forhold
på prøve og sætter adskillige liv på spil.

En thriller fuld af hårdhudet kærlighed, forbudt lidenskab og livsbekræftende energi. En medrivende
fortælling om tro, tvivl og mord. Slaughter formår på mesterlig vis at lade det spændingsmættede plot

udspille sig. Dette er en page-turner-thriller, når den er bedst, af en af
USA’s helt store navne.

"En rigtig page-turner af en af USA's helt store navne inden for genren." - Lime

"Tilfeldighedernes spil gjorde, at jeg kom til at læse Karin Slaughter. En amerikansk krimiforfatter med et for
sin genre uheldigt navn. Alle hendes bøger er gode... Slaughters bøger bliver man afhængig af, så sørg for at
tage mindst tre med på ferie. Vi har her i butikken flere gange været ude for, at trætte damer, som har læst

hele natten, står foran butikken fir at få næste fix, når vi åbner om morgenen. Og forstålig nor, for Slaughters
ord gør at du lukker sur børn, regnvejr på teltdugen og en mand, der taler om årgangsvin, helt ude."

- Christina Thiemer, Thimers Magasin

Karin Slaughter er forfatteren bag Bortført og Mørk treenighed. Solgt i hhv. 3000 og 5000 eks. Karin
Slaughters bøger er oversat til 29 sprog og er solgt i mere end 17 millioner eksemplarer verden over.
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