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»Den effektiva och skickligt hanterade berättartekniken med Twitter,
Facebookinslag och tidningsartiklar jämte den gängse polisära

spaningsrapporteringen blir lika spänningshöjande som skrämmande
och ger belysande psykologiska inblickar i de inblandades liv och
bevekelsegrunder. Det blir en omtumlande läsning, ingenting är som
det först ser ut att vara. Detta är Oxfordförfattaren Cara Hunters
första bok i serien om Adam Fawles, vars eget öde ger extra

dimension åt Daisy-fallet.« Betyg 4 av 5 BTJ

»Gripande, labyrintisk spänningsroman« Ian Rankin

Åttaåriga Daisy, utklädd till tusensköna, försvinner spårlöst under en
fest. Föräldrarna Sharon och Barry anmäler henne försvunnen sent
på kvällen. Men när polisen granskar foton från festen ser de att det
inte är Daisy som springer runt i tusenskönadräkt, utan ett annat

barn. Ingen på festen verkar ha sett Daisy och ingen verkar ha saknat



henne. Var hon ens på festen? Kriminalkommissarie Adam Fawles
leder en utredning som gång på gång ändrar riktning när det visar sig
att inget är som det först ser ut. En utredning som hela tiden också
påminner honom om det barn han själv har förlorat. Samtidigt tickar
klockan för Daisy, och hoppet om att återfinna henne i livet blir allt

mindre...

CARA HUNTER är en brittisk författare bosatt i Oxford. I den
närmaste kretsen är första boken i serien om kriminalkommissarien

Adam Fawles.

»Nervkittlande öppning på en extremt lovande ny serie.« Alison
Graham, Radio Times

»Fullkomligt uppslukande, med ett slut du inte kommer att kunna
förutse.« Emma Kavanagh

»Hemmets trygga vrå är en av vårens bästa deckare, en bok att
sträckläsa.« Johannas deckarhörna

»En mycket bra och spännande bok och jag rekommenderar den
varmt!« Mysterierna bokblogg

»Deckarintrigen är skickligt hopkommen och upplösningen blir lika
överraskande som oväntad.« Lilian Fredriksson, BTJ
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