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Skruestikken Flynn Berry Hent PDF En spændingsroman for fans af Kvinden på toget og Kvinden der
forsvandt. […] Jo, Skruestikken har lighedspunkter som utvivlsomt vil tiltrække læsere – men under den

hæsblæsende, spændende og medrivende fortælling ligger en stærk, originalstemme, som er Berrys helt egen.
– New York Times Da Nora tager toget fra London for at besøge sin søster, Rachel, ude på landet, forventer
hun at møde hende på stationen eller derhjemme i færd med at lave mad. Men da Nora træder ind i Rachels
velkendte bondehus, finder hun sin søster liggende i en blodpøl. Nora er lammet af sorg, og hun er klar over,
at hun aldrig mere vil kunne vende tilbage til det liv, hun kender. Nora stoler af flere grunde ikke synderligt
på politiet, og hun kaster sig selv ud i efterforskningen vel vidende, at der er dunkle hemmeligheder i hende
og søsterens fortid, som kan have stor betydning for opklaringen. Skruestikken er en medrivende psykologisk
spændingsroman om besættende sorg, fortidens frygtindgydende magt og stærke, indviklede bånd mellem to

søstre. ——- ”En omhyggeligt tilrettelagt thriller, som fra allerførste side indhyller læseren i sit
spændingsmættede plot.” – Huffington Post
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