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Væk Mo Hayder Hent PDF Vicepolitikommissær Jack Caffery bliver kaldt ud til, det han tror, er en helt
almindelig sag om biltyveri. Men pludselig går sandheden op for ham, da han opdager at tyven var ligeglad

med bilen, men gik efter den elleveårige pige, Martha, på bagsædet.

Samtidig er politidykkeren Flea Marley overbevist om, at den teori hun har om sagen er rigtig, og da hun
pludselig falder over en forladt og halvt, oversvømmet tunnel må hun kæmpe for sit liv.

Jack og Flea kæmper med tiden om at finde den lille pige, og derved løse alle forældres værste og største
mareridt, inden det er for sent. Men gerningsmanden er hele tiden et skridt foran.

Mo Hayder modtog for VÆK den internationalt anerkendte Edgar Allan Poe Pris for bedste spændingsroman
i 2012.

OM BOGEN
"Til alle krimilæsere, som trænger til en rigtig god krimi med spænding og indhold, som lever op til den

meget dragende forside. Man skal ikke lade sig narre af den kvindelige forfatter, for bogen er langt fra tidens
femikrimier, som vi kender fra de skandinaviske forfatterinder (…) Spændende, velskrevet page turner, som

kan anbefales til alle der vil have noget for pengene." - Stine Grabas, lektør.

"Plottet er ganske enkelt fremragende komponeret, og samtidigt emmer sproget af både uhygge, humor og
helt igennem stemningsmættet præcision." 5 stjerne - Berlingske

 
"Mo Hayders krimi peger på raffineret vis på læserens egen sult efter gru." 5 hjerter - Politiken

 
""Man skal da heller ikke mange sider ind i handlingen, før man i den grad er på...men der er tillige en helt
fabelagtig atmosfære i denne bog. Sammen med det ganske ferme plot er det netop alle de maleriske og
stemningsmættede scener i området The Cotswolds i Sydengland, der gør at man læser hver en side med

fornøjelse..." Weekendavisen
 

"Nervepirrende god underholdning... En spændende og velskrevet pageturner." -Litteratursiden
 

"Her gnistrer spænding og spændinger mindst lige så medrivende som politifolkenes kamp mod tiden,
forbryderen, hinanden og sig selv. Og det gør det til en helstøbt krimi et pænt stykke over gennemsnittet." -

Ekstra Bladet
 

"Mo Hayder er en dreven fortæller, som forstår kunsten at dobbeltinformere. På den ene side antyde, at en
person kan være skyldig, på den anden side skabe sympati for ham, så læseren lader sig forføre." - Fyens

Stiftstidende
 

"Plottet er skruet godt sammen... og midt i alle gysene, kunne jeg gribe mig selv i at trække på smilebåndet."
- Fyens Amts Avis
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