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Patienterne på den lukkede afdeling på Beechway Sikringsanstalt i Bristol er letpåvirkelige. En hallucination
kan sprede sig som et virus. Da uforklarlige strømafbrydelser fører til en række skrækindjagende hændelser,
breder frygten sig fra patienterne til personalet. Midt i det stigende hysteri prøver oversygeplejersken GB
desperat at beskytte sine patienter. Mod det usynlige. Mod det, der kommer lige efter, strømmen er gået.

Politikommissær Jack Caffery leder efter liget af en forsvunden ung kvinde. Han ved kun alt for godt,
hvordan det føles ikke at kunne finde liget af en, man elsker. Da GB opsøger ham for at få hjælp til at

efterforske problemerne på Beechway, bliver de begge tvunget til at konfrontere en bitter sandhed. Og inden
længe får de ren ondskab at føle .

Dukkebarn er fjerde selvstændige bind i serien om Jack Caffery. Læs også Ritualer, Hud og Væk.

»Krimi, gyser og drama på så højt plan, at man skal være helt sikker på ikke at have planer om at sove, hvis
man sætter sig ned og læser denne bog.«

- FEMINA 5 stjerner 

»Sublim gru i en skrækindjagende thriller.«
- Fyns Amts Avis 

»Dukkebarn er spændende lige til det sidste, uhyggelig og svær at lægge fra sig.«
- Litteratursiden dk

»Skræmmende og gruopvækkende. Bør ikke læses sent om aftenen!«
- Søndag
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