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I en moralisk värld betalar mördaren priset.
I en moralisk värld återgår livet till det normala.

Men vad händer om alla saknar moral och är fulla av synd?

Så har det hänt igen. För andra gången på ett år har en vacker tonårsflicka försvunnit mitt i Duluth, Minnesota
– utan spår.

Först var det Kerry McGrath, en söt sextonåring sprudlande av liv. Och nu Rachel Deese. Gåtfull, sexuellt
utlevande. Vild och oregerlig.

Media hetsar upp stämningen och publicerar artiklar om en seriemördare. Men när polisinspektör Jonathan
Stride får veta mer om Rachels trassliga uppväxt börjar han ana att sanningen bakom hennes försvinnande är

mer sammansatt än någon kan föreställa sig – och mer ondskefull.
Sökandet efter Rachel och Kerry leder Joanthan Stride från de vintriga skogarna i norr till den laddade hettan
i Las Vegas. Och Stride upptäcker att hans eget liv förändras för all framtid av de skrämmande hemligheter

som han uppdagar.
I den här rafflande debutthrillern väver Brian Freeman in besatthet, sex och hämnd i en berättelse som

markerar början på ett nytt mästerligt författarskap.
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