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Rachel Abbott: Leg med døden
Krimi

Sidste år udkom første bog i det britiske bestsellerfænomen Rachel Abbotts krimiserie om Stephanie
King, Drevet til mord, som omgående blev et læserhit. Leg med døden er andet bind i serien, og denne
gang er en gruppe venner samlet i en smuk villa i Cornwall, som snart viser sig at danne rammen om en
leg med fatale følger.
For et år siden var en flok gamle venner og deres kærester samlet til Lucas og Ninas luksuriøse bryllup på
hans vidunderlige gods ved havet i Cornwall. Men ingen blev gift den dag. Få timer før brylluppet skulle
have fundet sted, skete der en grusom tragedie.
Dengang var de ni mennesker. Nu er de otte.
Præcis på årsdagen har Lucas igen inviteret til fest i sit smukke hjem. Men hvad er det egentlig, de skal
fejre? Lucas fortæller sine gæster, at de skal lege en leg. Alle har de en rolle at spille. Alle har de deres
hemmeligheder. Og ingen kan undslippe legen. Det bliver en leg med døden.
Leg med døden er anden bog i serien om politiassistent Stephanie King. Hver bog i serien indeholder en
selvstændig, afsluttet historie.
Udvalgte anmeldercitater af seriens første bind Drevet til mord
”En uhyggelig krimi om magt, vold og dominans og andre stygge skyggesider af det
tilsyneladende perfekte liv. Alt sammen fortalt med blik for detaljer og en dialog, der fungerer.” –Femina
”Hvis du elsker at gætte med fra start til slut og få drejet dine forventninger til plottets
endeligt flere gange, så har du valgt den rette krimi!” – Magasinet Liv
”Gysende spændingsroman med en skræmmende afslutning. Og så er det " kun" første bind i
en trilogi. Uha!” – Søndag
"Spooky, spændende, fuld af uforudsete twists, velskrevet og eminent godt skruet
sammen!" - livetidukkehuset.dk
”Drevet til mord er i sandhed en pageturner af højeste kaliber. Den er umulig at lægge fra sig,
når man først går i gang.” – enbognordsskriblerier.com
”Handlingen er intens fra start til slut, og flere gange tvister plottet på fuldstændig overraskende og
uventede måder.” – litteratursiden.dk

Rachel Abbott, f. 1952, er en af Englands mest populære krimiforfattere. Hun begyndte sin karriere som
selvudgiver, og allerede hendes krimidebut toppede Amazons bestsellerliste. Hun har solgt over 3 millioner
bøger, og hendes krimier er oversat til 21 sprog. Leg med døden er hendes anden bog på dansk.
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