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Intens psykologisk gyser om en mors sorg. Rebecca er på randen af et nervesammenbrud, efter at hendes
datter er blevet kidnappet og hendes mand har forladt hende. I halvdelen af bogens kapitler føres læseren ind

i kidnapperens grusomme verden. Et ekstremt uhyggeligt indblik i en psykopats perverse tankegang.
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