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»Mycket stämningsfull« Lotta Olsson, DN

»Det är spännande, kusligt och riktigt romantiskt om vartannat.«
Pia Lindestrand, BTJ

»Med en twist som även för den mest rutinerad spänningsläsaren
kan komma som en rejäl överraskning.« Tommy Gunnarsson,

Tidningen Kulturen

En natt för tjugo år sedan försvann Sophie Coller. Hon lämnade
ingenting efter sig, förutom en ensam sneaker på den gamla piren
och ett stort tomrum i hjärtat på sin bästa vän Francesca. Nu har en
kropp hittats, och Francesca dras tillbaka till den kuststad som hon så

länge försökt glömma. Kanske kommer sanningen om vad som
hände Sophie till sist att komma fram. Ändå börjar Francesca önska

att hon inte hade återvänt
Vart hon än vänder sig möter hon spöken ur sitt förflutna. Samma
gamla ansikten, samma tillhåll, som i hennes ungdom. Men om



någon vet vad som faktiskt hände Sophie den där kvällen måste hon
ändå få veta. Det är bara det att den sortens avslöjanden kan kosta en

allt man håller kärt: familj, psykisk hälsa, till och med livet

CLAIRE DOUGLAS är en brittisk kriminalförfattare, som slog
igenom när hon vann tidskriften Marie Claires debutantpris 2013

med romanen The Sisters. Hennes andra roman, Ung kvinna saknad,
är en Sunday Times Bestseller.

»Precis en så där omöjlig-att-släppa-bok som jag älskar!« Fru E:s
böcker

»En läsupplevelse utöver den vanliga.« Bokhyllan

»Claire Douglas berättelse är en riktig nagelbitare där spänningen
hålls vid liv fram till sista sidan.« Betyg 4 av 5 Johannas deckarhörna

»Det här var bra. Riktigt bra och spännande hela vägen.« Vargantts
bokhylla

»Spännande, läskig & fängslande!« Betyg 4 av 5 Jennies boklista

»En lysande psykologisk thriller. Jag ser fram emot att läsa mer av
Claire Douglas.« A Bookaholic Swede

»Det som pågår på den hemlighetstäta semesterorten under
lågsäsongen kommer att ge dig rysningar.« Sunday Mirror

»Uppslukande bladvändare med en makalös twist.« Debbie Howells,
författare till The Bones of You
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