"Med Ingen udvej beviser Cara Hunter, at hun er en af de førende
krimiforfattere i England i dag." - The Sunday Times
Cara Hunter: Ingen udvej
En Oxford-krimi
Ingen udvej er tredje bind i Cara Hunters bestsellerserie om kriminalinspektør Adam Fawley og
hans team i den på overfladen så idylliske by Oxford. I dette bind, der er kåret til en af de 100
bedste romaner siden 1945 i The Sunday Times, bliver Fawleys værste mareridt til virkelighed,
da han skal opklare en af de mest skræmmende sager i sin karriere.
Midt i juleferien bliver to børn reddet ud af et brændende hus i det nordlige Oxford. Den mindste
af drengene er død, og hans storebror svæver mellem liv og død.
Hvorfor var børnene alene hjemme? Hvor er deres mor henne, og hvorfor tager deres far ikke
telefonen?
Da kriminalinspektør Adam Fawley og hans team begynder at undersøge sagen, står det
efterhånden klart, at branden ikke var en ulykke. Det var mord.
Og morderen er stadig på fri fod.
Udvalgte anmeldercitater af de to første bind i serien:
”Engelske Cara Hunter leverer god underholdning med kriminalkommissær Adam
Fawley, et velplejet sprog og urban Oxford-stemning.” – Politiken
”Fawley fødes allerede her i første bind som fuldt udstyret moderne stresset
krimihero – med både traume og skyldfølelse – som alle rigtige romantiske helte. Vi glæder os til
at høre mere til Fawley og co.” – Jyllands-Posten
”En fantastisk spændende politiroman, der driver af suspense, mysterier og
forviklinger (...) Både det talrige persongalleri og det omkringliggende miljø er troværdigt og
detaljeret beskrevet. En af efterårets bedste thrillers.” – Søndag
“Skjult” er en fantastisk spændende politiroman, der driver af suspense, mysterier og

forviklinger. (...) En af efterårets bedste thrillers." - Femina
”En fremragende krimi med masser af spænding og et godt plot (…) kan anbefales til alle
krimilæsere.” – litteratursiden.dk
Cara Hunter har en ph.d. i engelsk litteratur fra universitetet i Oxford, men hun er i dag en af
Englands førende krimiforfattere. Hendes serie om kriminalinspektør Adam Fawley og hans team
udkommer i 21 lande og er solgt i over 1 million eksemplarer verden over. Ingen udvej er tredje
bog i serien. De første bind i serien, Familiens synder og Skjult, udkom på dansk i henholdsvis
februar og november 2020. Hver bog indeholder en selvstændig, afsluttet historie.
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