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Psykologisk spændingsroman af Tysklands bedst sælgende forfatter.

Rebecca ønsker ikke at leve længere. Hun er aldrig kommet sig over sin elskede mands alt for tidlige død, og
nu er hun fast besluttet på at gøre en ende på livet. Men så møder hun tilfældigvis det unge par Inga og

Marius, som er på ferie i Sydfrankrig. Sammen med dem genfinder Rebecca sin livsglæde og får nyt mod på
tilværelsen.

Under det, som skulle have været en hyggelig sejltur på Middelhavet, sker tragedien. Marius forsvinder
sporløst og enhver eftersøgning er forgæves. Men snart dukker hans navn op i forbindelse med en grufuld

forbrydelse.

Charlotte Links psykologiske spændingsromaner har opnået enorm popularitet i Tyskland og ikke uden
grund. De er kendetegnet ved at bygge på stor indsigt i det menneskelige sinds mørkeste afkroge
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