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NOMINERAD TILL:

THEAKSTONS OLD PECULIER CRIME NOVEL OF THE YEAR

& BRITISH BOOK AWARDS CRIME NOVEL OF THE YEAR

Det börjar med en lögn. En banal liten lögn för att imponera på en
gammal kompis från universitetstiden som Paul möter i en

bokhandel. En lögn för att bli lite mer framgångsrik i vännens ögon.
Sanningen är att han är en 42-årig misslyckad författare som hade sin

enda succé för över tjugo år sedan.

Nu är han på väg att förlora sin lägenhet, och utsikten att behöva
flytta hem till mamma får honom att tacka ja till vännens

middagsinbjudan, där han träffar den vackra änkan Alice. Hon har
allt han vill ha, och nu tänker han bli en del av hennes liv. När han
får möjlighet att följa med Alice och hennes vänner till Grekland är

han mer än nöjd.



Men i den grekiska hettan blir han alltmer insnärjd i sina lögner och
kanske är han inte den enda som ljuger?

SABINE DURRANT är en bästsäljande engelsk författare och
journalist. Hon skriver för både The Guardian och The Sunday

Telegraph och var tidigare redaktör på The Times. En oskyldig lögn
[Lie With Me], hennes senaste spänningsroman, har hyllats i brittisk

press och redan sålt i över en halv miljon exemplar.

"Känslan av krypande obehag finns från första sidan till det
överraskande slutet i denna smarta, välkomponerade historia, som är

författarens åttonde bok." Betyg 4 av 5 BTJ

»Sabine Durrant skriver som Patricia Highsmith och Ruth Rendell.«
The Guardian

»Omskakande, gripande och fullkomligt lysande roman med en
suverän twist.« Sunday Mirror

"Jag älskade varenda sida." CLARE MACKINTOSH, författare till
Jag lät dig gå

"Fullkomligt uppslukande thriller." DAILY MAIL

"Upplösningen är fantastisk." WOMAN & HOME
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