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Fuld af plots, intens og medrivende. Lad mig dø vil få dig til at gætte til allersidste linje. INGEN
skriver twists som Clare Mackintosh.

PAULA HAWKINS

Politiet sagde det var selvmord.
Anna siger det var mord.
De tager begge fejl.

For et år siden valgte Caroline Johnson brutalt at tage sit eget liv: et chokerende selvmord der var planlagt til
at matche hendes mands blot få måneder tidligere. Deres datter Anna har kæmpet med at acceptere deres død

lige siden. Nu hvor hun har fået en baby, savner Anna sin mor endnu mere og begynder at sætte
spørgsmålstegn ved hendes forældres død. Men ved at rode i fortiden, sætter hun sig selv i fare. Nogle gange

er det mere sikkert at lade de døde være.

#1 bestellerforfatteren Clare Mackintosh har med Lad mig dø igen skrevet en uforlignelig psykologisk
thriller. Hun er også forfatter til de internationale bestsellere Jeg lader dig gå og Jeg ser dig.
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