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“Denne dybt foruroligende historie om en kvindes pludselige forsvinden er på listen over årets 
bedste thrillers og er et klart must read…” - The Observer 
 
“En isnende historie om et hipt newyorker-ægteskab, der går i opløsning: klog, spændende og 
fremragende skrevet.” - The Independent  
 
”Hvem er du? Og hvad har vi gjort ved hinanden?” De spørgsmål stiller Nick Dunne sig selv en 
varm sommermorgen på sin femårs-bryllupsdag, da hans kone Amy pludselig forsvinder. Politiet 
mistænker Nick for at stå bag en forbrydelse. Amys veninde afslører, at Amy var bange for ham. 
Han sværger, det ikke kan være sandt. Da politiet ransager hans hjem og tjekker hans computer, 
viser det sig, at han har været inde på mistænkelige hjemmesider. Han fastholder hårdnakket, at 
han ikke kender noget til det.   
 
Men hvis Nick ikke har en finger med i spillet, hvor er hans smukke kone så blevet af? 
 

Både Nick og Amy er ekstremt gode til at lyve. De lyver for sig selv og hinanden. Og nu lyver de 
også for dig… 
 
Kvinden der forsvandt er bogen alle taler om i USA. Romanen røg direkte ind på New York Times’ 
bestsellerliste, kun overgået af serien Fifty Shades; den er solgt til udgivelse i 28 lande og har solgt 
mere end 2 millioner eksemplarer alene i USA. 
 
Gillian Flynn (f. 1971) er en af USA’s bedst sælgende forfattere, og skriver med en mesterlig 
psykologisk indsigt, der giver hendes romaner et helt særligt kendetegn. Hun er oprindeligt uddannet 
journalist og bor i Chicago med sin mand og deres søn.  
 
Det skriver pressen: 

“Fremragende!” - The Guardian  
 

“Fuldstændig umulig at lægge fra sig!” - The Independent  
 

”Vanvittigt uforudsigelig … en fantastisk gennembrudsroman.” - The New York Times 
 

 
Hør Gillian Flynn fortælle om romanens tilblivelse i denne lille film: (klik på billedet) 
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