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»Sharon Bolton är mästare i att bygga upp skräckstämningar.« |
LOTTA OLSSON, DN

»Hon verkar oförmögen att skriva en enda mening som inte är
genomsyrad av hotande fara. En bladvändare.« | THE TIMES

»Stilettvasst skrivet. Bolton är en fängslande berättare med levande,
härjade karaktärer.« | PETER JAMES

För att påbörja ett nytt och stillsammare kapitel av sitt liv har Lacey
Flint lämnat sitt jobb på The Metropolitan Police och i stället tagit

anställning vid Londons flodpolis. Nu lever hon ensam på sin husbåt,
där hon hoppas få tid att i lugn och ro slicka sina sår och glömma

Mark Joesbury, mannen hon älskar men inte kan få.
Men lugnet blir kortvarigt. En tidig sommarmorgon hittar Lacey ett
kvinnolik i floden inte långt ifrån sitt hem, och trots att hon borde
veta bättre kan hon inte låta bli att själv försöka lösa den gåta som
kommit i hennes väg. Vem är kvinnan och hur hamnade hon i



Themsens förrädiskt snabba vatten? Och var det verkligen en
tillfällighet att det var just Lacey som fann henne?

Samtidigt som Lacey dras in i mordutredningen börjar det dyka upp
främmande föremål på hennes husbåt. Hon har en krypande känsla
av att någon bevakar henne - någon som vet precis vem hon är och

vad som kan få hennes slumrande instinkter att vakna till liv.

SHARON BOLTON, född i Lancashire i England, har snabbt blivit
en av Storbritanniens mest hyllade deckarförfattare. Hon har

nominerats till en rad priser, bland annat CWA Gold Dagger, ITW
Thriller Award och Mary Higgins Clark Award. En mörk och
förvriden flod är den fjärde boken i serien om Lacey Flint.

Om Nu ser du mig:

»Otroligt spännande, det här är en bok som är näst intill omöjlig att
släppa taget om.« | LOTTA OLSSON, DN

»Jag är totalt uppslukad. Sharon Boltons Nu ser du mig är
välskriven, spännande, annorlunda.« | GUNILLA WEDDING,

SKÅNSKA DAGBLADET

Om Livrädd:

»En psykologisk deckare som håller läsaren i ett gastkramande
grepp.« | VIOLA KONDRACKI, LITTERATURMAGAZINET

»Sharon Bolton håller kvar läsaren in i det sista i en psykologisk
thriller som fick mig att drömma mardrömmar.« | JENNY

LAGEBJÖRK, KULTURBLOGGEN

Om Odödlig:

»En ren glädje att läsa. Spännande hela vägen till slutet.« | LOTTA
OLSSON, DN
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