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sit enkle liv. Han vågner af sig selv hver morgen, glemmer aldrig at fodre sine to fisk og besøger sin mor

mindst en gang om ugen, hvor det hænder, at han kommer til at putte rottegift i hendes kaffe. Om dagen har
han arbejde som rengøringsassistent på politistationen. Historierne om Christchurch-snitteren, der skal have
myrdet syv kvinder, bekymrer ham ikke. Han ved, at Snitteren kun står bag seks af drabene. Det ved han med
absolut sikkerhed. Og om natten leder Joe efter den morder, der kopierer ham – manden bag det syvende
mord. Der er noget uhyggeligt vanedannende ved Cleaves måde at fortælle historier på. The Sunday

Telegraph Cleave er blevet min nye ynglings forfatter. ***** www.goodreads.com Dette er en sand rutsjetur,
en seriemorder thriller som ikke ligner nogen anden jeg har læst før. ***** www.goodreads.com
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