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De ondskabsfulde piger Alex Marwood Hent PDF Forlaget skriver: En sommermorgen i 1986 mødes to
elleveårige piger for første gang. Ved dagens afslutning er de begge sigtet for mord. Femogtyve år senere

hjemsøges en lille ferieby på den engelske sydkyst af en række mord og bestialske overfald på unge kvinder.
Journalisten Kirsty Lindsay rapporterer fra stedet, og hendes undersøgelser leder hende på sporet af Amber

Gordon, der arbejder som rengøringskone i det lokale tivoli. Det er første gang, Kirsty og Amber ser hinanden
siden den skæbnesvangre dag for så mange år siden. Nu lever de nye og helt forskellige liv med intetanende

familier at beskytte. Vil det lykkes dem at holde deres grumme hemmelighed skjult?   

”Spændingen får siderne til at flyve forbi, men det der virkelig gør denne bog til noget særligt, er den
troværdige fornemmelse af en snigende undergang.” - Stephen King   

”Virkelig foruroligende og følelsesmæssigt knugende. De ondskabsfulde piger er uimodståelig.” - Val
McDermid   

”Psykologisk sindrig og kompleks og suverænt konstrueret. Jeg kunne ikke lægge den fra mig.” - Jojo Moyes

Alex Marwood er et pseudonym for den britiske journalist og forfatter Serena Mackesy. Romanen De
ondskabsfulde piger indbragte hende den prestigefulde Edgar Award. Det er første gang, Marwood

præsenteres på dansk. Flere titler af forfatteren er på vej.   

Fans af Gillian Flynn, Liane Moriarty og Barbara Vine vil elske Alex Marwood. Bogen er oversat til 18
sprog.
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