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Mød Judith Rasleigh. Om dagen underbetalt assistent i et af de mest prestigefyldte auktionshuse i London.
Om aftenen ’værtinde’ på en af byens champagnebarer. Judith er desperat efter at blive til noget og har lært
sig spillets regler. Hun har lært at tale, klæde sig og opføre sig, som mænd vil have. Hun har lært at være en
pæn pige. Men da hun ved et tilfælde kommer på sporet af en sag om kunstsvindel i auktionshuset, er det
hende, der får skylden. Hun har set for meget og må betale prisen. Så hun går til en ven, hun længe har

forsømt. En ven, som før har hjulpet hende gennem livets sværeste stunder. En ven, som en pæn pige altid bør
holde sig langt væk fra: Vreden. Pressen skrev: ”En førsteklasses thriller.” – Glamour ”Morsom og
intelligent. Underholdende og velskrevet.” – The Times ”Glamourøs, skarp og dekadent, erotisk og

uimodståelig.” – Booklist ”En herlig thriller à la Patricia Highsmith. Hilton fortryller os med en glamourøs
verden, hvor alt og alle har sin pris.” – Publishers Weekly ”En hæsblæsende sexet thriller med en sej

kvindelig hovedperson sat i de superriges dekadente verden.” – Woman & Home »Svindel og mord sat op
med elegante ord, dyr champagne og mange orgasmer […] Yderst underholdende og velturneret

gavtyveroman på kanten af det pornografiske. […] rasende underholdende kunstsvindlerkrimi […] Den er
velkomponeret, elegant skrevet samt stærkt underholdende fra side til side. […] velturneret underholdning for
alle pengene.« **** – Bo Tao Michaëlis, Politiken »modsat mange andre frække romaner, der udkommer for
tiden, så erMaestra […] spændende som en thriller, og heltinden er en, der selv vil bestemme og ikke bare
lægger hud og offermentalitet til. Som ekstra flødeskum på toppen flytter Judith sig igennem hele bogen og

forandrer sig på en måde, der også er interessant at læse om.« ***** – Julia, Femina

 

Gone Girl møder Mr. Ripley i besættende thriller – umulig at lægge
fra sig. Mød Judith Rasleigh. Om dagen underbetalt assistent i et af
de mest prestigefyldte auktionshuse i London. Om aftenen ’værtinde’
på en af byens champagnebarer. Judith er desperat efter at blive til

noget og har lært sig spillets regler. Hun har lært at tale, klæde sig og
opføre sig, som mænd vil have. Hun har lært at være en pæn pige.

Men da hun ved et tilfælde kommer på sporet af en sag om



kunstsvindel i auktionshuset, er det hende, der får skylden. Hun har
set for meget og må betale prisen. Så hun går til en ven, hun længe
har forsømt. En ven, som før har hjulpet hende gennem livets

sværeste stunder. En ven, som en pæn pige altid bør holde sig langt
væk fra: Vreden. Pressen skrev: ”En førsteklasses thriller.” –

Glamour ”Morsom og intelligent. Underholdende og velskrevet.” –
The Times ”Glamourøs, skarp og dekadent, erotisk og uimodståelig.”

– Booklist ”En herlig thriller à la Patricia Highsmith. Hilton
fortryller os med en glamourøs verden, hvor alt og alle har sin pris.”
– Publishers Weekly ”En hæsblæsende sexet thriller med en sej
kvindelig hovedperson sat i de superriges dekadente verden.” –
Woman & Home »Svindel og mord sat op med elegante ord, dyr
champagne og mange orgasmer […] Yderst underholdende og
velturneret gavtyveroman på kanten af det pornografiske. […]

rasende underholdende kunstsvindlerkrimi […] Den er
velkomponeret, elegant skrevet samt stærkt underholdende fra side
til side. […] velturneret underholdning for alle pengene.« **** – Bo
Tao Michaëlis, Politiken »modsat mange andre frække romaner, der
udkommer for tiden, så er Maestra […] spændende som en thriller,
og heltinden er en, der selv vil bestemme og ikke bare lægger hud og
offermentalitet til. Som ekstra flødeskum på toppen flytter Judith sig

igennem hele bogen og forandrer sig på en måde, der også er
interessant at læse om.« ***** – Julia, Femina
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