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Av författaren till världssuccén Gone Girl!

»Fräsande, rasande och synnerligen begåvad roman av
författaren till Gone Girl. En av årets bästa deckare.« | LOTTA

OLSSON, DN

»Gillian Flynn har en utpräglad talang för att skildra det
deprimerande och fula, det verkligt smutsiga och skitiga.« |

AMANDA SVENSSON, SYDSVENSKAN

»Omisskännligt Flynnsk. Här finns ambivalensen till landsorten
och småstaden. Stanken av blod och död ligger och fläckar

sidorna och stämningen är befriande rå.« | ULRIKA STAHRE,
AFTONBLADET Ulrika Stahre,Aftonbladet

På sin chefs begäran beger sig Chicagojournalisten Camille Preaker
till sin hemstad Wind Gap i Missouri, för att rapportera om fallet
Natalie Wood, en tioårig flicka som är spårlöst försvunnen. Året



innan kidnappades nioåriga Ann Nash under liknande
omständigheter och hittades kort därefter mördad.

Camille har inte satt sin fot i hemstaden på åtta år och bävar inför att
återse sin mor Adora. Relationen har alltid varit ansträngd och

Camille inser snart att ingenting har förän drats; Adora håller henne
på avstånd så som hon alltid gjort, samtidigt som hon verkar närmast
besatt av att ta hand om Camilles tretton åriga halvsyster Amma, en
bedårande men också manipulativ flicka som på ett märk ligt sätt

håller hela den lilla staden i sitt grepp.
Camille börjar intervjua de försvunna flickornas anhöriga, men i takt
med att pussel bitarna faller på plats tycks sökandet efter sanningen
på ett oroväckande sätt leda henne tillbaka till den egna familjen, till

ett sårigt förflutet som nu till slut hunnit ikapp henne.

Gillian Flynn är en av världens just nu mest hyllade
kriminalförfattare, och hennes tredje roman Gone Girl hör till de
senaste årens allra största succéer. Filmversionen, i regi av David
Fincher, gick upp på svenska biografer hösten 2014. Mörka platser,
som kom på svenska 2012, fick även den lysande recen sioner och
utnämndes av Yukiko Duke i SVT:s Gomorron Sverige till »Höstens
absolut bästa deckare!« med betyget »en klar 5:a«. Nu kom mer

Gillian Flynns debutroman Vassa föremål -också den kritikerhyllad -
i svensk nyöversättning av Rebecca Alsberg.

»Vassa föremål är suggestiv, psykologisk och praktiskt taget
nattsvart. Riktigt bra spänningslitteratur.« | VIOLA KONDRACKI,

LITTERATURMAGAZINET

»Det kröp i mig av att läsa den här. Mycket, mycket läsvärd.« |
SOFIA JONSSON, EN FÖRBANNAD PODD

»Flynn, som själv kommer från Missouri, excellerar i sina
beskrivningar av den klibbiga, missunnsamma småstaden. Här finns
en sann antihjältinna i Camille Preaker, som ger en ny dimension åt
den klassiska, bourbonpimplande skjutjärnsreportern.« | JOEL SJÖÖ,

BORÅS TIDNING

»En av de obehagligaste böcker jag läst, särskilt som den är så
välskriven.« | LEIF-RUNE STRANDELL, DAST MAGAZINE

Om Gone Girl:

»Ett mästerverk. Årets bästa deckare, utan konkurrens.« | LOTTA
OLSSON, DN

»En alldeles enastående bra thriller.« | YUKIKO DUKE,
GOMORRON SVERIGE, SVT



»En läsfest.« | SVENSKA DAGBLADET
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