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Thriller udkommet i 31 lande Nr. 1 på Amazon.com Over 500.000 solgte eksemplarer i Storbritannien alene
Vinder af Theakston's Old Peculier Crime Novel 2016 - Englands største krimipris Vinder af Cognac Prix du
Polar-prisen for bedste internationale roman i oktober 2016 En tragisk ulykke. Det hele skete så hurtigt. Hun
kunne ikke have forhindret det. Kunne hun? På et sekund er Jenna Grays verden blevet til et mareridt. Hendes
eneste håb for at komme videre er at efterlade alt hun kender, og starte på en frisk. Desperat efter at flygte
flytter Jenna til en isoleret hytte på den walisiske kyst, men hun hjemsøges af frygt, sorg og minder om en

forfærdelig aften i november, som ændrede hendes liv for evigt. Langsomt begynder Jenna at skimte
muligheden for lykke i fremtiden. Men hendes fortid er ved at indhente hende, og konsekvenserne vil være

ødelæggende…
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