
"Plottwist følger plottwist i et nervepirrende tempo." - Daily Mail 
 
Cara Hunter: Blindt raseri - En Oxford-krimi 

En sag om et overgreb på en 15-årig pige sætter kriminalinspektør Adam Fawley og hans team 
på prøve i dette fjerde selvstændige bind i krimiforfatter Cara Hunters populære Oxford-serie.  
  
Faith Appleford bliver fundet i udkanten af Oxford, hvor hun går alene rundt, forvirret og skræmt. 
Hun fortæller, at hun er blevet overfaldet, kørt til et øde sted og udsat for et overgreb. Men hun 
nægter at anmelde det.  
 
Kriminalinspektør Adam Fawley efterforsker sagen, men det er svært at komme nogen vegne, når 
pigen ikke vil samarbejde. Skjuler hun noget, og i så fald hvad? Og hvorfor har Fawley på 
fornemmelsen, at han har hørt om en lignende sag tidligere? 
 
Så forsvinder endnu en pige, og Fawley har ikke længere noget valg: Han må se fortiden i øjnene. 
For hvis ikke han gør det, risikerer han, at pigen aldrig kommer hjem igen. 
 
"En tour de force." - Sunday Times 
 
"En snedig blanding af politirutinekrimi og psykologisk spænding." - The Bookseller 
 
De danske anmeldere om de forrige bind i serien: 
 

 "Hunter skriver up to date, ultrarealistisk krimi, men hun behersker også klassisk 
plotteknik med finurlige snoninger lige til sidste side." - Jyllands-Posten 
 

 "Cara Hunter skriver strålende politirutinekrimier. (...) Kan i høj grad anbefales." 
- Politiken 
 
"En fremragende krimi med masser af spænding og et godt plot." – Litteratursiden.dk 
 
"Serien om Adam Fawley er vanvittigt spændende, og jeg sluger bøgerne på ingen tid." - Ude & 
Hjemme 
 

 "En fantastisk spændende politiroman, der driver af suspense, mysterier og 
forviklinger. (...) En af efterårets bedste thrillers." - Søndag 
 



Cara Hunter har en ph.d. i engelsk litteratur fra universitetet i Oxford og er i dag en af 
Englands førende krimiforfattere. Hendes anmelderroste bøger om den arbejdsomme og grundige 
kriminalinspektør Adam Fawley og hans team hos Thames Valley Police udkommer i 21 lande og 
har solgt over 1 million eksemplarer verden over. De tre første bind i serien, Familiens 
synder, Skjult og Ingen udvej udkom på dansk i henholdsvis 2020 og 2021.  
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