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Den engelske bestsellerforfatter Lisa Jewell, hvis bøger udkommer på mere end 30 sprog, er nu 

klar med sin femte spændingsroman på dansk. Den nat hun forsvandt blev en øjeblikkelig New 

York Times-bestseller. 

 

En smuk sommernat forsvinder 19-årige Tallulah og hendes kæreste sporløst efter en bytur. 

Hjemme venter Tallulahs mor, Kim, forgæves på livstegn fra sin datter. Da hun endnu ikke har hørt 

fra Tallulah dagen efter, opsøger hun desperat hendes venner. Det viser sig, at det unge 

kærestepar sidst blev set til en fest på en stor, gammel landejendom ude i skoven. De lokale kalder 

huset for Dark Place.  

 

To år senere er mysteriet om det unge pars forsvinden endnu uopklaret. Men da en krimiforfatter 

flytter til byen og gør et bemærkelsesværdigt fund i sin baghave, dukker nye spor op til 

overfladen. Kim begynder at nære et spinkelt håb om at finde frem til sandheden om sin datters 

skæbne. Kan hun stadig være i live?  

 

"Jewell er i topform i denne spændingsfyldte og underholdende fortælling." - Publishers Weekly 

 

"Lisa Jewell holder spændingen lige til sidste side." - The Times 

 

"Jewell har talent for at holde læserne til ilden, hun udfordrer hele tiden forventningen om, hvor 

historien vil bevæge sig hen." - Booklist 

 

"Lisa Jewells bedste spændingsroman.” - Harlan Coben 

 

Danske anmeldere om Lisa Jewells forrige bøger: 

 "Spændende, spækket med små og store twists og grufulde kringelkroge, og i det hele 

taget bare drøn-svær at løsrive sig fra." – Berlingske 

 

 "Vanvittig velskrevet gåsehudsfremkaldende roman." – Femina 

 

"Med et veludviklet plot-gen forfører Lisa Jewell sine læsere." – Litteratursiden.dk 

 

 "Lisa Jewells styrke er hendes psykologiske skildringer, der er troværdige og 

dybdegående." – Søndag 

 



Lisa Jewell (f. 1968) er en af Storbritanniens mest læste spændingsforfattere. Den nat hun 

forsvandt er hendes femte spændingsroman på dansk. Tidligere er udkommet Den fremmede gæst 

(2019), Og så var hun væk (2019), Huset i Chelsea (2020) og Den usynlige pige (2021). Hun bor i 

London med sin mand og deres to børn. 

 

Lisa Jewell: 

Den nat hun forsvandt 

Oversat af Lisbet Kjær Johansen 

448 sider 

Forlagets pris: 269,95 kr.  

Udk. d. 3. juni 2022 


