”Lisa Jewells seneste spændingsroman skiller sig ud fra mængden. Den får
dig helt ud på kanten af sædet.” - USA Today

Lisa Jewell: Den usynlige pige
I Lisa Jewells nervepirrende thriller Den usynlige pige, der røg direkte ind på New York Times'
bestsellerliste ved udgivelsen i USA, finder man en spændingsfyldt historie fuld af twists,
uventede drejninger og mørke familiehemmeligheder.
Efter sine forældres død har 17-årige Saffyre Maddox gået i terapi hos børnepsykologen Roan
Fours. Da Roan efter tre års behandling vurderer, at Saffyre er klar til at komme videre, føler hun
sig svigtet, og i ly af mørket begynder hun at udspionere Roan og hans familie for at bevare en
forbindelse til ham.
Over for familien Fours’ hus bor Owen Pick. Han har aldrig haft en kæreste, bor på sin tantes
gæsteværelse og er for nylig blevet fyret fra sit job som lærer efter at være blevet beskyldt for
seksuelt krænkende adfærd. Han benægter selv på det kraftigste, og da han en dag desperat søger
efter professionel hjælp online, bliver han suget ind i internettets mørkeste afkroge.
På valentinsdag forsvinder Saffyre – og det viser sig, at Owen var den sidste, der så hende i
levende live.
"En dyster og uforudsigelig thriller, der udforsker de mørkeste afkroge af den menneskelige
psyke, og som bliver ved med at overraske lige indtil den chokerende slutning." - Daily Mail
"En spændende og fængslende læseoplevelse." - The Mirror
"Jeg kunne ikke lægge den fra mig. Lisa Jewells bedste bog til dato." - Jojo Moyes
Udvalgte danske anmeldelser af Lisa Jewells tidligere udgivelser:
"Vanvittig velskrevet gåsehudsfremkaldende roman." – Femina
"Indbegrebet af en pageturner (…) Læs den – men på et tidspunkt, hvor du ikke er nødt
til at lægge den fra dig, før du er færdig." – Magasinet Liv
"Jewell kan noget, få andre forfattere kan. Hun kan skabe en stemning uden at

beskrive den. Man fornemmer simpelthen bare uhyggen." – Søndag
"Mørk og modbydelig krimi. Spændende, spækket med små og store twists og grufulde
kringelkroge, og i det hele taget bare drøn-svær at løsrive sig fra." – Berlingske
Lisa Jewell (f. 1968) er engelsk forfatter. Hun arbejdede flere år i modeverdenen, inden hun fik et
gennembrud som forfatter. I dag udkommer hun i 25 lande og har solgt millioner af bøger
på verdensplan. Den usynlige pige er Lisa Jewells fjerde spændingsroman på dansk. Tidligere er
udgivet Den fremmede gæst, Og så var hun væk og Huset i Chelsea.
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