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Han sniger sig ind i kvinders hjem om natten og lister lydløst ind i værelserne, hvor de ligger og sover, men
snart vil vågne op til et levende mareridt. Hans metodes præcision antyder, at der er tale om en gal læge, hvad

der får aviserne i Boston til at kalde ham ’Kirurgen’. Med kriminalassistenterne Thomas Moore og Jane
Rizzoli i spidsen må politiet opsøge offeret for en næsten identisk forbrydelse – for to år siden nedkæmpede
og dræbte lægen Catherine Cordell sin overfaldsmand, inden han kunne nå at fuldføre sit forehavende.

Men denne nye morder genskaber med uhyggelig akkuratesse detaljerne omkring overfaldet på Cordell. For
hvert nyt mord er det, som om han håner hende og indsnævrer afstanden fra hendes arbejdsplads til hendes
hjem. Og hverken Moore eller Rizzoli kan beskytte Cordell mod en hensynsløs morder, som tilsyneladende

kender – og svælger i – den hemmelige frygt hos de kvinder, han dræber.

”Dette er en nervepirrende krimi af bedste skuffe.”
Harlan Coben

”Hvis du aldrig har læst Gerritsen før, så sørg for at regne prisen på strøm med, når du køber din første roman
af hende – for du kommer til at blive oppe hele natten.”

Stephen King

”Her er bogen, der vil få dig til at vride dig af spænding … en højspændt, rammende og helt igennem
realistisk thriller.”

The List

”En tempofyldt og virkelig spændende roman, der bygger op mod et intenst og skræmmende klimaks.”
People

”En førsteklasses thriller … De skarpe karakterer holder dine øjne klistret til siden. En af den slags bøger, der
holder dig vågen hele natten.”

Kirkus Reviews

”Uhyggelig … læseren vil ikke kunne slippe ud af bogens greb.”
Chicago Tribune
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