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Det er ti år siden, Alison Smith forlod Dublin. Ti år siden hendes bedste veninde Liz blev offer for den
berygtede Kanalmorder. Ti år siden Alisons verden brød sammen, da det viste sig, at det var hendes kæreste

Will Hurley, der havde myrdet Liz og fire andre unge kvinder.
Nu er endnu en ung kvindes lig blevet fisket op af Dublins kanaler. Drabsmetoden er den samme som

dengang, men Will Hurley sidder indespærret på en retspsykiatrisk afdeling. Samtidig gør Alison alt, hvad
hun kan for at leve et normalt liv i Holland. Men da to irske efterforskere dukker op ved hendes dør, må hun

igen forholde sig til sin fortid og den mand, hun engang elskede.
For Will Hurley påstår at sidde inde med viden, politiet skal bruge i deres efterforskning. Viden, han kun vil

give til Alison …

"Dette er Howards anden roman, og hendes spirende talent er ikke til at tage fejl af … behændigt plot, med en
række fantastiske overraskelser." - Daily Mail

"Dødelig løgn er en stramt konstrueret, yderst spændende opfølger til Howards fremragende debut Distress
Signals, som blev nomineret til CWA Dagger-prisen." - Irish Times

"Solide intriger … driver Dødelig løgn frem i et fantastisk tempo. Dette er kun Catherine Ryan Howards
anden bog, men det lykkes hende med bemærkelsesværdig sikkerhed at gennemføre den notorisk vanskelige
opgave at overgå sin debutroman, der blev overvældende godt modtaget af pressen, mens priserne regnede

ned over den." - Irish Independent

"En markant, moderne thriller, med et begavet plot, som man bliver fuldstændig opslugt af. Catherine Ryan
Howard har givet os endnu en ond, udspekuleret og vanedannende bog. Storslået og dyster." - Sunday

indepdendent

"En exceptionel thriller … Howard tryllebinder læseren til siderne hele vejen til den chokerende og
overbevisende slutning." - Publishers Weekly

"En overbevisende og stramt fortalt historie. Læsere af Paula Hawkins, Tana French og Ruth Ware vil elske
denne exceptionelt velskrevne thriller." - Library Journal
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