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En av årets deckare 2016 enligt DN!

Han heter Rafe, och vart Clarissa än vänder sig är han där. På jobbet.
Utanför hennes lägenhet. I parken. Lämnar meddelanden på hennes
mobilsvar och utanför hennes dörr står oönskade presenter på rad.
Och hans budskap är tydligt: han kommer aldrig släppa henne.

Clarissas enda tillflykt är rättegångssalen där hon gör jurytjänst, och
gemensamt tycke uppstår mellan henne och en av jurymedlemmarna.
Men Rafes outtröttliga fixering, nu påeldad av svartsjuka, trappas

upp samtidigt som fallet i rättegångssalen börjar visa en oroväckande
utveckling för offret

Clarissas enda utväg är att röja Rafes planer. Bit för bit avslöjar hon
det makabra nätet Rafe har spunnit kring henne och upptäcker att det
lyckliga slut han föreställer sig är värre än hon någonsin kunnat ana.

Claire Kendals debutroman är mästerligt konstruerad med



nagelbitande spänning som håller läsaren i ett fasansfullt grepp
medan hon utforskar gränsen mellan besatthet och kärlek i ett
hjärtslitande porträtt av en kvinna fast besluten att överleva.

"Välskrivet och nästan plågsamt spännande." - Expressen Söndag

"Läskigt trovärdigt." - DN

En uppslukande litterär thriller. - Los Angeles Times

Kendals debutroman är en gastkramande berättelse om besatthet och
farlig obesvarad kärlek. De som gillade Gone Girl kommer att njuta

av den magnifika spänningen ända fram till den pulshöjande
upplösningen. - Library Journal

Besatthet förklädd till kärlek i brittiska författaren Kendals intima,
blodisande romandebut - Publishers Weekly

Minuterna efter att du dykt in i Kendals roman kommer du veta hur
det känns att vara en förföljd kvinna mot slutet kommer ditt hjärta
bulta och din skjorta vara blöt av nervös svett. - Entertainment

Weekly

Verkligen fängslande - New York Times
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