Andet bind i Cara Hunters begavede krimiserie, der udkommer i 21 lande
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En Oxford-krimi

”Jeg begyndte at se det mærkværdige i, at vi får børn for at opgive vores fælles liv med dem kort efter”,
skriver Anne Kirstine Sørensen i debatbogen Moderland, der sætter spot på konsekvenserne af den
gennemgribende institutionalisering i Danmark.

Den britiske bestsellerforfatter Cara Hunter leverer i Skjult et hårrejsende mysterium om en savnet
kvinde og hendes barn. I spidsen for efterforskningen står den intelligente kriminalinspektør Adam
Fawley og hans team, der opklarer forbrydelser i den pittoreske by Oxford.

En kvinde og et barn bliver fundet låst inde i en kælder. De er kun akkurat i live, og det er ikke muligt at
identificere dem: Kvinden kan ikke snakke, og hverken hende eller drengen figurerer i politiets database
over savnede personer. Den forvirrede gamle mand, som ejer huset, påstår, at han aldrig har set dem før.
Hele nabolaget er i chok – hvordan kunne det ske? Kriminalinspektør Adam Fawley ved, at intet er umuligt,
og at ingen er så uskyldige, som de ser ud til.

Mens politiet desperat leder efter spor, falder Fawley over et gennembrud: en forbindelse til en uopklaret
sag om en savnet kvinde og hendes barn. Da han indser, at den forsvundne kvinde boede i nabohuset, tror
han at have opklaret begge mysterier. Men der er noget, som ikke stemmer med den lille dreng fra
kælderen. Og sandheden er chokerende.

Skjult er anden bog i serien om kriminalinspektør Adam Fawley. Første bog i serien, Familiens synder,
udkom i februar 2020. Hver bog indeholder en selvstændig, afsluttet historie.

”Fængslende og foruroligende … Efter endt læsning venter man i spænding på næste bind i serien.” Publishers Weekly

”Cara Hunter er ganske vist ny på scenen af krimiforfattere, men hun har allerede slået sit navn fast med
syvtommersøm.” - Crime Fiction Lovers

”En fantastisk læseoplevelse for alle, der elsker spændingsromaner.” - Manhattan Book Review
Cara Hunter har en ph.d. i engelsk litteratur fra Oxford University, men hun lever i dag af at skrive. Hendes
serie om kriminalinspektør Adam Fawley og hans team udkommer i 21 lande og er solgt i over 1 million
eksemplarer. Hun bor i Oxford i en gade, der minder en hel del om dem, hun beskriver i sine bøger.
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