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Det dybe vand Paula Hawkins Hent PDF I de sidste dage før sin død, ringede Nel Abbott konstant til sin
søster. Men Jules tog ikke telefonen. Hun ignorerede sin storesøsters råb om hjælp.

Nu er Nel død. De siger, at hun sprang i vandet. Og Jules er blevet hevet tilbage til den lille flække, Beckford,
hvor hun havde svoret aldrig at sætte sine ben igen. Men der er ingen andre til at tage sig af Nels efterladte

teenagedatter.

Jules er bange. For sine egne minder, for huset, hvor hun og Nel voksede op, og for alle ansigterne fra
fortiden, som hun møder i byen. Men mest af alt er hun bange for vandet og for det sted, de kalder

Druknedybet. Tidligere på sommeren døde en skolepige samme sted. Og Jules ved, at
Nel aldrig ville være sprunget selv.

Forfatteren til den globale bestseller KVINDEN I TOGET er tilbage med en fænomenal psykologisk thriller
om to søstre og en lille by fuld af de mørkeste hemmeligheder.
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