
Årets påskekrim: hyllad nagelbitare om en kvinna på flykt –
äntligen på svenska!
Det har gått tio år sedan din make hamnade i fängelse tack vare ditt vittnesmål. Där och då flydde du med din dotter. Nu har du
lyckats bygga upp ditt liv igen. Men din man har precis släppts ut ur fängelset. Och du börjar känna dig övervakad. Hur mycket
kan en människa egentligen förändras?

Chevy Stevens senaste roman DU ÄR ALDRIG ENSAM är en pulshöjande thriller om att fly – men inte komma undan.
Kanadensiska Chevy Stevens debuterade för åtta år sedan med Still Missing, som blev en internationell bestseller och tilldelades
International Thriller Writers Award för bästa debut. Sedan dess har hon släppt fem fristående romaner som getts ut i trettio länder
och hyllats av författare som Karin Slaughter och Gillian Flynn. Du är aldrig ensam är hennes senaste, och blev framröstad till
en av årets bästa thrillers av Goodreads läsare. Ni finns den äntligen ute på svenska!

"Oförglömlig." – Gillian Flynn

OM BOKEN:
En gång i tiden rymde Lindsey Nash rätt ut i natten, tillsammans med sin lilla dotter. År av misshandel och skräck var slut, och
hennes våldsamma man hamnade äntligen i fängelse. Nu, elva år senare, har Lindsey lyckats bygga upp sitt liv igen. När
exmannen Andrew, som hävdar att han har förändrats helt, släpps ut ur fängelset försöker Lindsey intala sig att det förflutna ligger
bakom henne.

Men hur mycket kan en människa egentligen förändras?

Det dröjer inte länge innan Lindsey börjar känna sig förföljd. Hennes nya pojkvän blir hotad, hennes numera tonåriga dotter likaså.
Bit för bit rivs Lindseys trygga mur ner. Någon där ute vill skrämma henne. Och kanske ännu värre än så.

ETIKETT:



På boken DU ÄR ALDRIG ENSAM har vi satt etiketten Thrilling! Så trött på äldre kriminalkommisarier med
alkoholproblem, men ändå sugen på en rejäl dos spänning? Det här är böckerna för dig!
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