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Hamish Wolfe er charmerende, magnetisk og meget overbevisende. Berømt for sit gode udseende, modtager
han tilbedende breve hver dag fra sine utallige beundrere. Han er også en dømt morder med livet foran sig i

fængslet.

Hvem ville dog melde sig ind i sådan en klub?

Maggie Rosie er en succesfuld advokat og en virkeligheds-krimiforfatter. Tilbagetrukket og gådefuld, tager
hun kun sager, hvor hun kan vinde. Hamish er overbevist om, at Maggie kan ændre hans skæbne. Maggie er
fast besluttet på, at hun ikke vil involvere sig. Hun tror, hun er immun overfor sådan en mands charme. Men

måske ikke denne gang.

Ville du?
Skrevet om bogen:

"Aldeles spændende. Fantastisk, forskruet læsning.” -Paula Daly

”Daisy in Chains” er et skønt puslespil af en bog – fik mig til at blive ved med at gætte helt til slutningen og
kom så med en overraskelse, jeg aldrig havde set komme. Denne sommers must-read krimi-thriller."  

-Ava Marsh, forfatter af ”Untouchable”

”Et friskt syn på gjorde-han-det-gjorde-han-det-ikke, denne gysende thriller har et fedt twist.” -Sunday Mirror
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