
"Jeg udfordrer enhver til at lægge denne fuldkommen fængslende bog fra sig før 

sidste side er vendt!" – Daily Express 
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Med romanen Og så var hun væk følger Lisa Jewell op på succesen med Den fremmede gæst – og 

cementerer sit navn som Englands nye, ukronede dronning af den psykologiske spændingsgenre.   

Der er gået ti år, siden den dengang 15-årige Ellie forsvandt sporløst. Ellie var sin mor Laurels øjesten, 

hendes dygtige, strålende og smukke yndlingsbarn, og da hun forsvandt, gik Laurels liv fuldstændig i stå. 

Siden er hun gået gennem tilværelsen som en zombie … indtil hun møder den karismatiske og charmerende 

Floyd og lader sig forføre af ham. Men da Floyd præsenterer hende for sin niårige datter får hun et chok – 

for pigen ligner Ellie på en prik. 

Hvem er Floyd egentlig – og hvad skete der med Ellie den skæbnesvangre dag for ti år siden? Fortiden og de 

ubesvarede spørgsmål vælter atter ind over Lauren, og snart går det op for hende, at intet er, som det ser 

ud til at være. 

Lisa Jewell, f. 1968, er forfatter til en lang række bestsellerromaner, som er udgivet i 12 lande. Og så var 

hun væk er hendes hidtil mest succesfulde roman. Den røg direkte ind på bestsellerlisterne ved udgivelsen 

og fik topkarakterer af læserne på Goodreads med flere end 900 femstjernede anmeldelser.  

 

Anmeldercitater: 

 "Jewell kan noget, få andre forfattere kan. Hun kan skabe en stemning uden at beskrive den. 

Man fornemmer bare uhyggen." – Søndag  

 "Historien er intens, og siderne vender nærmest sig selv." – Krimihjerte 

"Fængslende og bemærkelsesværdigt original. Forbered dig på at blive fuldstændig opslugt.” – The Sun 
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