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Mo Hayder, vinder af Edgar Alan Poe prisen og international bestseller forfatter, vender tilbage med en
skræmmende krimi, der vil holde læserne fanget til sidste side. 

Patienterne på den lukkede afdeling på Beechway er let påvirkelige. En hallucination kan sprede sig som et
virus. Da uforklarlige strømafbrydelser fører til en række skrækindjagende hændelser og forfærdelige
lemlæstelser, breder frygten sig fra patienterne til personalet. Og midt i det stigende hysteri prøver den
psykiatriske oversygeplejerske AJ desperat at beskytte sine patienter. Mod det usynlige. Mod det, der

kommer lige efter, strømmen er gået. Politikommissær Jack Caffery leder efter liget af en forsvunden ung
kvinde. Hendes alkoholiserede mor bliver mere og mere vanvittig, og Caffery ved kun alt for godt, hvordan
det føles, når man ikke kan finde liget af en, man elsker. Da AJ opsøger ham for at få hjælp til at efterforske
problemerne på Beechway, bliver de begge tvunget til at konfrontere en bitter sandhed i deres egen tilværelse.
Og så stirrer de den rene ondskab lige i øjnene. For døde Maude er på spil, og hun får alle på afdelingen til at

gøre sig selv ondt. Eller er det hende? 

»Mesteren af det uheldssvangre« kalder New York Daily News Mo Hayder.
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