
Første bind i Cara Hunters krimiserie, der udkommer i 21 lande og er solgt i 

flere end 750.000 eksemplarer 

 

Cara Hunter: Familiens synder – En Adam Fawley-krimi 

 

Nu får de danske læsere fornøjelsen af Cara Hunters internationale krimiserie med den underspillede, 

intelligente kriminalinspektør Adam Fawley som hovedperson. Omdrejningspunktet i serien er den 

stemningsfulde og pittoreske universitetsby Oxford, hvor Adam Fawley og hans team opklarer 

forbrydelser.  

I dette første bind i serien om Adam Fawley bliver han og hans mandskab sat på en hård prøve, da de skal 

finde otteårige Daisy, der forsvinder under en havefest. Sagen tager konstant nye drejninger, og 

efterhånden som efterforskningen skrider frem, bliver det stadig mere tydeligt, at intet er, som det ser ud 

til at være i det tilsyneladende idylliske boligområde. 

  

Fans af tv-serien Broadchurch og krimiserier med stærke karakterer, vil finde et godt match i Familiens 

synder. 

 

Udenlandske anmeldercitater: 

 

“Hunter bygger spændingen op på mesterlig vis og holder læseren i uvished til sidste side.” - Publishers 

Weekly 

 

”En virkelig spændende første bog i en yderst lovende ny serie med en hovedperson, som behændigt styrer 

uden om alle enspænder-klicheerne og fremstår tiltalende, medfølende, klog og lige en lille smule 

anderledes.” - Radio Times 

 

”Hunter opbygger spændingen med beundringsværdig snilde.” - Times 

 

”Hun har et virkeligt godt blik for vor tids problematikker.” - Sunday Times 

 

”En fængslende læseoplevelse fyldt med uventede drejninger.” - Scotsman 

 

 

Cara Hunter har en ph.d. i engelsk litteratur fra Oxford University, men lever i dag af at skrive. Familiens 

synder er første bog i en serie på foreløbig fire om kriminalinspektør Adam Fawley. Cara Hunters seneste 

bog blev indstillet til den britiske pris Crime Book of the Year 2019. Hun bor i Oxford i en gade, der minder 

en hel del om dem, hun skildrer i sine bøger.   
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