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Mænd og koner. Mødre og døtre. Hemmeligheder binder dem sammen. Hemmeligheder der kan blive
deres død.

En tidligere politibetjent med et plettet ry findes myrdet. Blodige spor på gerningsstedet afslører at der er et
andet offer: en kvinde, men hun er forsvundet.

Da Will Trent og Dr. Sara Linton, GBI’s nyeste retsmediciner, begynder at efterforske sagen, leder
spørgsmålene til Wills egen fortid. Det begynder at gå op for Will og Sara at sagen kan få skæbnesvangre
konsekvenser både for dem selv og deres nærmeste. Tiden er ved at løbe ud, ikke kun for Will og Sara, men

også for den forsvundne kvinde.

---

Spændingsmættet til det sidste og befolket med gennemførte og autentiske personligheder er En holdt kvinde
en blanding af et kompliceret opklaringsarbejde og en psykologisk thriller. En uforglemmelig roman om

kærlighed, tab og forløsning.

---

Karin Slaughter er født i 1971 og bor i Atlanta, USA. Hendes bøger er blevet oversat til næsten 30 sprog og
har solgt mere end 30 millioner eksemplarer verden over. Hendes roman De smukkeste udkom i 2015 til

fremragende anmeldelser.
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Mænd og koner. Mødre og døtre. Hemmeligheder binder dem
sammen. Hemmeligheder der kan blive deres død.

En tidligere politibetjent med et plettet ry findes myrdet. Blodige
spor på gerningsstedet afslører at der er et andet offer: en kvinde,

men hun er forsvundet.

Da Will Trent og Dr. Sara Linton, GBI’s nyeste retsmediciner,
begynder at efterforske sagen, leder spørgsmålene til Wills egen
fortid. Det begynder at gå op for Will og Sara at sagen kan få

skæbnesvangre konsekvenser både for dem selv og deres nærmeste.
Tiden er ved at løbe ud, ikke kun for Will og Sara, men også for den

forsvundne kvinde.

---

Spændingsmættet til det sidste og befolket med gennemførte og
autentiske personligheder er En holdt kvinde en blanding af et



kompliceret opklaringsarbejde og en psykologisk thriller. En
uforglemmelig roman om kærlighed, tab og forløsning.

---

Karin Slaughter er født i 1971 og bor i Atlanta, USA. Hendes bøger
er blevet oversat til næsten 30 sprog og har solgt mere end 30
millioner eksemplarer verden over. Hendes roman De smukkeste

udkom i 2015 til fremragende anmeldelser.
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