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Først var der Robert Kneel-episoden, så hvad der skete med Margot Wolfe, og nu har hun fundet mig igen.

Dr. Irini Harringford blev givet væk af sine forældre lige før hendes fire års fødselsdag. Selvom hun har brugt
hele sit liv på at overbevise sig selv om, at hun ikke har brug for dem, længes Irini dybt nede efter at forstå,

hvorfor hun blev forladt, mens hendes forældre beholdte hendes ældre søster, Elle.

Så da Elle kontakter hende med nyheden om, at deres mor er gået bort, går Irina modvilligt med til at komme
hjem til familiens hus. Men hun er ikke meget for det. Hende og Elle er ikke tætte. Irini ved alt for godt, hvad
Elle er i stand til. Uforklarligt draget af sin gådefulde søster, og dog rædselsslagen over den magt, hun har,
prøver Irini at beskytte sig selv, selvom hun er ved at blive suget tilbage ind i sin families giftige spind af
hemmeligheder … og snart indser hun, at fortiden er mere kompliceret, end hun havde troet, og at hendes

egen fremtid er afhængig af, at hun opdager sandheden om, hvorfor hun blev givet væk.

Pressen skriver om bogen:

”En storslået udnyttelse af det giftige forhold mellem to søstre og det tag, de har på hinanden ... Skræmmende
og tragisk på lige fod.” -Nuala Ellwood, forfatter til ”My Sister’s Bones”

”Med Elle har Michelle Adams skabt en sand frygtelig karakter, der bruger sin magt fra første side, og
trækker dig ind til den sidste. Med et indviklet plot, holdt ”Min Søster” mig fanget til den rystende slutning.”

-Amanda Reynolds, forfatter af ”Close to Me”

”En fabelagtig skræmmende historie om to forskruede søstre … griber dig ved halsen fra første til sidste side.
-Camilla Way, forfatter af ”Watching Edie”

”Jeg elskede denne mørke og foruroligende thriller. Anspændt og forskruet, den limede mig fast til sofaen fra
første side til den sidste.” -C. J. Tudor, forfatter af ”The Chalk Man”
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