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spændingsfyldt og nervepirrende thriller om en biltur, der får fatale konsekvenser.

Jake og hans kæreste er på vej hjem for at besøge hans forældre på deres afsidesliggende gård. Da en
snestorm bryder ud, tager parret en uventet omvej og strander foran en tom high school og søger tilflugt

indenfor.

I dagene efter efterforsker politiet et mord, der er sket på samme high school. Men hvem er offeret?

"Romanens konstruktion er fantastisk og usædvanlig ... særdeles ubehagelig at læse men umulig at lægge fra
sig." – Booklist

"Denne uhyggelige debut kortlægger en foruroligende rejse, hvor filosofi og frygt mødes ... Du har lyst til at
skrige: ’Løb for livet.’ Og fortælleren kan høre dig. Hun hører bare ikke efter." – The Independent
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