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Kender du Jack og Grace?

Han ser godt ud og er velhavende. Hun er både charmerende og elegant. De er stadig nygifte, men det virker
allerede, som om de har alt. Man kan bare ikke undgå at kunne lide dem. Man bliver fortryllet af luksussen
og den lette stemning i deres hjem, af deres imponerende middagsselskaber. Man får lyst til at lære Grace

bedre at kende.

Men det er ikke så let, for Jack og Grace er mildest talt uadskillelige.

Nogle ville sige, at det er ægte kærlighed. Andre ville undre sig over, hvorfor Grace aldrig tager telefonen.
Eller hvorfor hun aldrig kan mødes til en kop kaffe, selv om hun ikke arbejder. Eller hvorfor hun

tilsyneladende aldrig tager noget med sig, når hun går hjemmefra. Og hvorfor alle vinduerne i stueetagen er
sikret med metalskodder.

Hvad foregår der egentlig bag de lukkede døre?

 

Hvis du elskede Kvinden i toget, så læs Bag lukkede døre. 
- Elle

Det tog mig kun en eftermiddag at læse bogen, og jeg sad tilbage med bankende hjerte. Hvis du kan lide
hektiske historier med højt tempo, vil du elske denne her. 

- The Sun

Bag lukkede døre er gennemsyret af troværdighed og ren og skær rædsel.
-Washington Post

Læserne vil ikke kunne lægge den fra sig.
- Booklist

Denne bog er 2016´s svar på Kvinden der forsvandt. Behøver jeg sige mere?
-Women´s Health UK

En af de bedste og mest skræmmende psykologiske thrillere, jeg nogen sinde har læst.
-  San Francisco Book Review
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