
Årets påskdeckare: brittisk succéthriller om ett blodigt
otrohetsdrama ...
Du cyklar genom Londons gator till din älskares lägenhet. Men när du öppnar dörren ligger han död på
golvet. Du ringer inte polisen, du städar hela lägenheten. Och ger dig av därifrån. Ingen får veta att du
har varit där. Men när du kommer hem inser du att du saknar något på handleden. Ditt älskade
armband. Och när du återvänder till lägenheten är det borta ...

Nicci French är ett engelskt författarpar bestående av Nicci Gerard och Sean French, och deras
kriminalromaner om psykologen Frida Klein har givits ut i 36 länder och sålt i över åtta miljoner exemplar
världen över. Deras nya bladvändare, Ett rum av lögner, är dock en fristående thriller som tar avstamp i
en otrohetsaffär som tar en mardrömslik vändning. Denna vecka landar den i butikerna.

"... underhållande och välskriven psykologisk thriller, i smidig svensk språkdräkt." – BTJ

"Rafflande, oroande och svår att släppa taget om." – Louise Penny

Nicci Gerard och Sean French bor i en före detta prästgård på engelska landsbygden nära Suffolk tillsammans med fyra barn.
Båda är journalister, men arbetar i dag heltid som författare. Sean Frenchs mamma är svenska och har varit verksam i England
som översättare och lärare i drygt femtio år. Men lov och större helger tillbringar familjen med vänner och släktingar i Sverige, på
gården utanför Karlstad.

OM BOKEN:
Det var bara tänkt som en liten otrohetsaffär, ett sätt att lätta upp medelålderskrisen. En hemlighet som Neve Connolly kunde ha



Det var bara tänkt som en liten otrohetsaffär, ett sätt att lätta upp medelålderskrisen. En hemlighet som Neve Connolly kunde ha
hanterat. En flykt från tjugo års rutinäktenskap med en utarbetad make, och från hennes mer och mer distanserade barn. Men när
Neve ska hälsa på sin älskare en morgon hittar hon honom brutalt mördad. Alla lögner hon så noggrant arbetat fram hotar nu att
rasa som ett korthus.

Efter att ha skrubbat rent varje spår av sin existens från Sauls liv och död tror Neve att hon kan återgå till sitt vanliga liv, skakad
men oskadd. Men hon kan inte släppa tanken på att hon glömt något på brottsplatsen.

Kriminalinspektör Hitching, som leder mordutredningen, vill inte lämna Neve ifred. Och med varje ny lögn, varje ny fejkad ledtråd
för att rädda sig själv, sjunker Neve djupare ner i sitt förräderi och hamnar i större fara än hon någonsin föreställt sig. För Hitching
är inte den ende som har ögonen på Neve. Det har även en beslutsam mördare som planerar nästa drag.

 

ETIKETT: På boken Ett rum av lögner 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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