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Jeg fortalte historien igen. Og igen. Samme historie. Forskellige ansigter kiggede på mig, forskellige ører
lyttede. Jeg fortalte dem det hele. Eller, altså. Næsten det hele. Annies mor er seriemorder. I ly af sit arbejde
som sygeplejerske på et asyl for voldsramte kvinder lokker moren børnene fra de kvinder, hun burde hjælpe.
Annie er tvunget til at hjælpe sin mor, indtil det en dag bliver for meget. Annie angiver sin mor til politiet, og
derefter tildeles hun en ny identitet og sættes i familiepleje frem til retssagen. Men blod er tykkere end vand,
og selvom Annies mor ikke længere har fysisk kontrol over hende, spøger hendes stemme stadig i Annies

hoved. Og selvom Annie så gerne vil være god, er der noget mørkt i hende, der trækker…

Gode mig, onde mig er en mørk roman om en ung pige med et stort behov for at blive elsket. Men er Annies
sind for splittet? Kan man lære at elske, når man er opdraget med et forskruet billede af, hvad kærlighed er?
Good me, bad me er en af de mest dramatiske og enestående amerikanske debutanter i 2017. En psykologisk

thriller – mørk, chokerende og gribende.
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