
”En eminent og velskrevet roman med troværdige karakterer, perfekt tempo og 

dybe hemmeligheder.” - London Daily Mail 

Lisa Jewell: Den fremmede gæst 

  

”Frisk og spændende. Jeg er helt vild med den!” - Clare Mackintosh 

 

Fans af Liane Moriarty, Clare Mackintosh og Paula Hawkins vil elske denne velskrevne pageturner, som 

røg direkte ind på bestsellerlisterne ved udgivelsen i England med flere end 100.000 solgte eksemplarer i 

løbet af få uger. 

Alice Lake fører en bohemeagtig tilværelse som alenemor til tre børn i sit lille hus ved havet i East 

Yorkshire. En dag spotter hun en mand i regnen på stranden. Da han viser sig at have hukommelsestab, 

inviterer hun ham indenfor, så han kan komme i ly. Selv om hun måske burde vide bedre. 

Samtidig, i London, sidder lykkeligt nygifte Lili alene og desperat og venter. Hendes mand er ikke kommet 

hjem fra arbejde.  

De to tilsyneladende uafhængige begivenheder viser sig at hænge sammen på en måde, ingen nogensinde 

havde kunnet forudse.  

  

Anmeldercitater: 

“Hun bygger spændingen op på mesterlig vis.” - New York Times 

“Spændingsniveauet er konstant højt, og det lykkes Jewell at overraske hele vejen igennem. Perfekt til fans 

af Liane Moriarty med sit mix af en god kvindehistorie og spænding – og en no-nonsense heltinde i 

40’erne!” - Booklist 

”Nogle vil sikkert sammenligne den med Kvinden i toget, men lad Dem ikke narre: den er bedre! Jewells 

styrke er hendes evne til at skrive god, gammeldags psykologisk spænding – den slags der får dig til at læse 

til langt ud på natten.” - The Globe and Mail 

“Spændingen stiger, efterhånden som karaktererne må spørge sig selv: hvor godt kender vi egentlig andre 

mennesker?” - Kirkus Review 

“Hun skriver fængende og smukt og så spændende, at man vender siderne i en rasende fart.” - Library 

Journal 

“Knitrende spænding … en af årets bedste psykologiske thrillers.”  - Toronto Star 

 "Din næste must-read pageturner." - Livetidukkehuset.dk 



"Velskrevet og intens spændende." - Søndag 

"Jeg var fanget ind af handlingen fra første til sidste side!" - Randiglensbo.dk 

 

Lisa Jewell (f. 1968) er født og opvokset i London, hvor hun også bor i dag med sin mand og deres to døtre. 

Hun har studeret kunst og design og arbejdede flere år i modeverdenen, inden hun blev forfatter. Hun 

debuterede med et brag i 1998 med romanen Ralphs fest og har siden skrevet flere romaner, hvoraf 

størsteparten er oversat til en lang række sprog. Med Den fremmede gæst fik hun et gennembrud inden for 

den psykologiske spændingsgenre.   
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