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Abigail Dean: Pige A 

Den psykologiske spændingsroman Pige A, der er solgt til udgivelse i 29 lande, er en fængslende 

historie om traumer og overlevelse. Den handler om en ung pige, der undslipper et 

hårrejsende liv i fangenskab, men ikke kan løbe fra de hemmeligheder, der siden kaster en mørk 

skygge over hendes liv.  

 

Lex Gracie er en succesrig ung kvinde med et travlt job i New York, en god uddannelse og gode 

venner. De færreste kender til hendes fortid, som hun også selv gør alt for at fortrænge: hendes 

familie, hendes opvækst og hendes identitet som Pige A – teenagepigen, der undslap og befriede 

sin storebror og sine yngre søskende fra flere års fangenskab i Rædselshuset, hvilket medierne 

siden døbte barndomshjemmet. 

 

Lex’ far slap aldrig levende ud af huset, og hendes mor har siddet bag tremmer lige siden. Men da 

moren dør i fængslet og efterlader Lex og hendes søskende barndomshjemmet hjemme i England, 

kan Lex ikke længere flygte fra fortiden.  

 

"En uforglemmelig bog. Det centrale mysterie i bogen er ikke, hvem der begik forbrydelsen, men 

snarere hvordan man kan fortsætte med at leve livet i dens kølvand." – New York Times 

 

"Den største psykologiske thriller siden Gone Girl." – Elle 

 

"En blændende debut." – Washington Post 

  

"Årets bog." – The Bookseller 

 

"Romanen er en tour de force … Man læser som en besat." - Booklist 

 

"En overlegen psykologisk spændingsroman. Abigail Dean er en forfatter, man bør holde øje med i 

fremtiden." - Publishers Weekly 

 

"Deans roman er lige dele kritisk portræt af psykiske traumer og gribende kriminalfortælling." -

 Financial Times 

 

Abigail Dean (f. 1988) debuterer med Pige A, som har modtaget blændende anmeldelser. Bogen 

udkommer i 29 lande, og en tv-serie er på vej. Abigail Dean har studeret Engelsk på 

Cambridge University og bor i London, hvor hun arbejder som jurist for Google, mens hun 

sideløbende skriver på sin næste bog.  
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