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GRÆNSELØS BEUNDRING

EN KVINDE FRISTES TIL AT SMUGLYTTE TIL SIN
MANDS TERAPIPRAKSIS, MEN EN DAG BLIVER
INDHOLDET LIDT FOR SPÆNDENDE, OG MANDEN
FORSVINDER PÅ MYSTISK VIS.

"Der er både overbevisende krimikompetence og
betydeligt samfunds- og kulturkritisk bid hos
Aimee Molloy." - Lars Ole Sauerberg (Jyllands-
Posten) om Den perfekte mor.

"En bemærkelsesværdig og banebrydende thriller.
Molloy griber dig om halsen og giver ikke slip før
den sidste tankevækkende og fuldstændig
forbløffende twist.” – Liv Constantine (forfatteren af
Den sidste mrs. Parrish) om Grænseløs beundring.

Skarpsindig, psykologisk thriller, der lukker læseren ind
i et univers af bedrag og begær og chokerer med
kløgtige plot-twists

Sam og Annie er nygifte og klar til at starte et liv
sammen. De flytter til en stille forstad til New York City,
men til Annies store skuffelse er hun alene det meste af
tiden, mens Sam, der er terapeut, arbejder til langt ud på
natten på sit hjemmekontor. 

Da Annie opdager, at hun kan følge med i samtalerne
gennem en skakt, bliver dagene dog lidt for spændende,
og historien tager en tragisk drejning, da Sam forlader
hjemmet en morgen og ikke vender tilbage igen.

OM FORFATTEREN

Aimee Molloy er en amerikansk forfatter,
som debuterede med Den perfekte mor i
2018 (oversat af Forlaget Falco i 2021).
Romanen blev hurtigt en bestseller og er
oversat til mere end 20 forskellige sprog.
Molloy er kendt for sine velkonstruerede
domestic noir-plots, der overrasker og
udfordrer læseren. Hendes historier er fyldt
med spænding, men de giver samtidig
anledning til refleksion – især over kvinders
vilkår og udfordringer i den moderne verden. 
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