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Ny thriller af forfatteren til den internationale bestseller Jeg lader dig gå.   

Jeg lader dig gå: kåret til ENGLANDS BEDSTE KRIMI.   

´Hold da op en historie! Her kan man tale om pageturner, twists. Jeg var helt opslugt. Og rimelig rystet´ -
Sara Blædel (om Jeg lader dig gå)   

JEG SER DIG - nr. 1. SUNDAY TIMES BESTSELLER på under en uge!    

´Macintosh formår at skabe en overbevisende og kompleks emotionel baggrundshistorie for begge kvinder,
og sender læserne ud på drillende vildspor, der efterlader os lettere mistænksomme overfor alle i deres liv.´ -

The Independent 

´[Clare Macintosh] har gjort det igen med denne betagende thriller baseret på en genial idé [...] Det er en
fremragende kapløb-med-tiden type thriller´ - Daily Mail

´Jeg Ser Dig skiller sig ud fra mængden med dens fejlfrie plot og et øje for detaljer, der vil give læserne
kuldegysninger. Jeg var betaget!´ - Renee Knight, forfatter at bestselleren Disclaimer  

´Vidunderligt dyster. Fik mig til at kigge mig over skulderen hver gang jeg var med metroen´  - Fiona Barton,
forfatter af The Widow   

På vej hjem fra arbejde sidder Zoe Walker og bladrer i en avis, da hun falder over et billede af sig selv i en
personlig annonce. Der er ingen forklaring; blot et uskarpt billede, en hjemmeside og et telefonnummer. Hun
er fast besluttet på at finde ud af hvorfor, men da hun viser annoncen til sin familie, er de overbeviste om, at
det bare er en kvinde, der ligner Zoe. Er det en fejl? Eller er der nogen, der holder øje med hendes mindste

bevægelse?  

Hver dag ser hun en lignende annonce i avisen, hver dag med et billede af en ny kvinde. Kan det virkelig
være et tilfælde? 

Da en af kvinderne bliver fundet død, kan Zoe ikke længere lade sagen ligge. Kan hun selv være i livsfare...?
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