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En pige dukker op fra skoven og er kun lige akkurat i live. Hendes historie er helt umulig at tro på, men den
er sand, helt ned til hvert eneste frygtelige detalje.

Nogle dage efter bliver endnu et undvegen offer fundet, og man begynder at kunne se et mønster. Ofre bliver
bortført i par, indespærret og derefter udsat for et forfærdeligt valg: dræb, eller bliv dræbt. Vil du helst miste

livet, eller miste forstanden?

Kriminalassistent Helen Grace har konfronteret sine egne dæmoner på hendes vej til toppen. Da hun indleder
efterforskningen for at finde dette usete monster, finder hun ud af, at det måske er de overlevende ofre, der
som levende visitkort kan være nøglen til at opklare sagen.Og medmindre hun lykkes med det, vil flere

uskyldige ofre dø.

Anmeldelser:

”Går gennem marv og ben”
- Daily Mail

”Anspændt, højt tempo, virkelig fortrinlig.”
- Sun

”Uhyggeligt realistisk, fængslende og ubarmhjertig.”
- Sunday Sport

”En gribende debut … Kriminalassistent Helen Grace er ikke fejlfri, men en vindende heltinde … og nøj,
hvor sider dog bare flyver forbi”

- USA Today
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