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FÖRSTA BOKEN I PROMISE FALLS-TRILOGIN

David Harwood är journalist och lever med sin nioårige son i
Boston. Hans fru dog för ett par år sedan och när David förlorar

jobbet ser han ingen annan utväg än att återvända till sitt föräldrahem
i Promise Falls.

En dag åker han hem till sin kusin Marla och blir förvånad över att
hon har ett litet barn hos sig. Ett barn som Marla säger att en ängel
lämnat hos henne. När David samma dag får höra att en ung kvinna
hittats mördad i sitt hem och att hennes lilla barn saknas får han onda

aningar. Samtidigt börjar andra underliga saker hända på orten.

Sveket är första delen i en trilogi kretsande kring den lilla staden
Promise Falls, där någon beslutat att alla ska få sona för det

förflutnas synder.

LINWOOD BARCLAY är en amerikansk - född deckarförfattare
bosatt i Kanada, vars böcker har publicerats i 40 länder och sålt över



6 miljoner exemplar. Hans roman Trust Your Eyes [2012] orsakade
ett så intensivt budgivningskrig om filmrättigheterna mellan
Universal Studios och Warner Bros. att historien hamnade på
tidskriften Variety's omslag, och filmen är nu under produktion.
Sveket [Broken Promise] är första boken i Linwood Barclays nya

hyllade Promise Falls-trilogi.

"Linwood Barclay är en spänningens mästare." Stephen King

"Ingen kan ge dig spänning och kalla kårar som Linwood Barclay."
Tess Gerritsen

"Uppslukande intrig och fängslande karaktärer." The Associated
Press

"En sann mästare är tillbaka på scenen." Suspense Magazine

Om Promise Falls-trilogin:

"En mörk och svindlande tour- de-force. Linwood Barclay är en av
våra allra skickligaste kriminalförfattare." Kirkus Reviews

"Suveränt underhållande." The Washington Post

"Thrillers fullspäckade av starka känslor och drivna av oväntade
vändningar har blivit Barclays signum." USA Today

"Lysande inledning på en ny serie." Library Journal

"Den här serien är sååå bra! Jag skulle kunna gödsla med
superlativen och vartenda ord skulle vara sant." Fru E:s böcker
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