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Psykologisk thriller om begäret efter det perfekta livet

»Se till att göra plats i kalendern om du börjar läsa den här
förföriskt ondskefulla historien. Briljant och makaber.« |Sunday

Mirror

»En psykologisk bladvändare med ett slut som dröjer sig kvar
långt efter sista sidan.« |Irish Times

Lydia Fitzsimons bor i det perfekta huset med sin make, den
framgångsrike advokaten Andrew, och deras son Laurence. Det är
egentligen bara en enda sak hon längtar efter för att hennes liv ska
bli riktigt fulländat. Men det sista hon förväntar sig är att denna

strävan ska leda till en annan kvinnas död ...
Familjen går in i en negativ spiral. Lydia gör allt för att skydda sin
oskyldige son och deras sociala ställning, medan Andrew håller på
att bryta samman. Snart visar det sig att Laurence inte är så naiv som
Lydia tror och att hans intresse för den mördade Annie Doyle och

hennes familj kan innebära slutet för hans egen.



LIZ NUGENT är en irländsk författare som gjorde stor succé med
sin debutroman Unravelling Oliver. Hon har även nominerats till det
prestigefyllda irländska litteratur-priset Francis McManus Short
Story Award. Liz Nugent är fortfarande bosatt i sin födelsestad

Dublin. Tyst väntan är hennes hyllade andra roman.

»Överraskande rolig mordhistoria. Sanslös ton i det sakligt
förbryllade berättandet, och mördaren är totalt amoralisk.« | Lotta

Olsson, DN

»Gone Girl-fans kommer att älska Tyst väntan. Handlingen a r full av
va ndningar, karakta rerna a r avskyva rda och boken a r raktigenom

en triumf.«| Stylist

»Utsökt vriden, genomsyrad av mörk och frätande humor och med
en verkligt isande upplösning.« | Sarah Hilary, författare till Inget

annat mörker

»Den intrikata berättelsen och intensiva spänningen kommer inte att
släppa dig ur sitt grepp.« |Sunday Times
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