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ingen fremmed forbliver ubemærket. Så da en ældre kvinde bliver myrdet i sin seng, bliver landbetjenten
Jonas Holly dobbelt chokeret. Hvordan kunne nogen komme ind, dræbe og ikke efterlade sig nogen spor?

Jonas føler sig kørt ud på et sidespor, da efterforskningen bliver snuppet fra ham af en ubehagelig, overordnet
politimand. Er hans første mordefterforskning forbi, før den er begyndt? Men det ender ikke her for Jonas, for
nogen i landsbyen giver ham skylden for tragedien. Nogen synes ikke, han passer sit arbejde. Og så bliver
denne hån til alvorlige trusler. Blændet af voksende paranoia, den vedholdende sne og bekymring for sin

egen invalide hustru kaster Jonas sig alene ud i en forvirrende jagt. Men truslerne holder ikke op – og det gør
morderen heller ikke. Mørkets ansigt er Belinda Bauers anden roman på dansk. Hendes første roman Dyster
viden vandt CWA Gold Dagger Award 2010 som "året britiske krimi". Pressen har skrevet: ”... en lille, sort

perle.” Politiken ”Karakteristik[ken] af menneskelig ondskab og desperation føles ægte og tvinger
’bladrefingeren’ på akkord...” Weekendavisen ”... historien er spundet i et fint net af følsomhed,

eftertænksomhed, grusomhed og ... forløsning. En krimi, der ikke er en krimi - en fortælling, der er mere end
en fortælling. Et sprog, der flyder let og levende krydret ...” bogrummet.dk ”Hele persongalleriet er

knivskarpt tegnet og historien fabelagtigt og originalt skruet sammen. Fremragende debut.” Krimi-Cirklen
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