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Hævnens time er kommet.

Da en voldtægtsforbryder bliver fundet brutalt myrdet i en passage, er det op til kommissær Kim Stone og
hendes folk at løse sagen hurtigt.

Men hun har ikke en chance for at vide, hvad hun egentlig er oppe imod. Bag mandens morder gemmer sig
en vaskeægte sociopat, der udfører sine egne forskruede eksperimenter med nogle af samfundets mest sårbare.
Da det ene hævnmord efter det andet sker, bliver det tydeligt for Kim, at der er noget langt mere uhyggeligt
på færde. Og som om det ikke var nok, er der også noget, der tyder på, at Kims egne svagheder står for skud.

Pressen skriver:
"Normalt, når jeg ser alle give en bog fem stjerner, tænker jeg: Er den virkelig så god?

Tavse skrig er virkelig så god og mere til …" – Book Addict Shaun

"Jeg er fuldstændig vild med den! … Det er en af de bedste thrillere, jeg længe har læst ..."  – Fiona’s Book
Reviews

"Jeg kunne ikke få nok af dette fremragende krimiplot ... en historie, der griber en i kraven og ikke giver slip
før den allersidste sætning." – Irish Sunday Independent

"Jeg er ærlig talt målløs over, hvor fantastisk denne bog var ... en af de bedste nye krimiforfattere i 2015,
måske i hele årtiet ... Onde spil er en bog, der skal læses; sikkert en af de bedste, jeg kommer til at læse i år."

– Book Addict Shaun

"Tavse skrig var ganske fremragende. Onde spil er ENESTÅENDE." – Little Bookness Lane
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