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"Yrsa Sigurðardóttir skriver sig langt ind under huden på sine læsere." - Sara Blædel, forfatter

En otteårig pige forsvinder en efterårsdag og efterlyses af politiet. En teenagers mærkelige spådom dukker op
i en tidskapsel, der blev forseglet og gravet ned ti år tidligere, og i kølvandet på dette finder først et, så to

makabre mord sted i Reykjavik. Og politiet er på bar bund.

Efterforskeren Huldar og børnepsykologen Freyja trækkes længere og længere ind i sagen og ind i morderens
verden - men det viser sig, at intet er, som de tror.

Hævn er andet selvstændige bind i den islandske krimidronning Yrsa Sigurðardóttirs spændingsfyldte serie
om Huldar og Freyja.

"Yrsa Sigurðardóttir ligger øverst på listen over nordiske krimiforfattere." - Sunday Times

"Yrsa Sigurðardóttir er på højde med Stephen King, når det handler om at skabe uhygge og få det til at løbe
koldt ned ad ryggen på læseren." - The Independent

"Yrsa Sigurðardóttirs bøger tåler sammenligning med de bedste internationale krimier." - Times Literary
Supplement
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