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I medgang og modgang Mary Higgins Clark Hent PDF Kay Lansing vokser op i Englewood, New Jersey,
hvor hendes far er landskabsarkitekt på et gods, der tilhører den rige og magtfulde familie Carrington.

En dag, da Kay er seks år og med sin far på arbejde, overhører hun en mand og kvinde skændes i godsets
kapel. Gemt mellem stolerækkerne, kan hun ikke se, hvem det er, men hun hører tydeligt, at det drejer sig om
penge. Samme aften er der fest på godset. Den unge Peter Carrington kører sin veninde Susan Althorp hjem,

men da hun næste morgen er forsvundet, falder mistanken på Peter.

Mange år senere er 42-årige Peter Carringtons rygte stadig plettet efter Susan Althorps forsvinden, og politiet
har også Peter i søgelyset i forbindelse med hans højgravide kone Graces død. Hun blev fundet druknet i

parrets swimmingpool.

Det er derfor en bekymret bedstemor, der ser til, da hendes nu voksne barnebarn Kay gifter sig med Peter
Carrington. Selv om Kay er dybt forelsket, nages hun af tvivl. Er Peter virkelig uskyldig? Kay er overbevist
om, at nøglen til gåden ligger gemt i det skænderi, hun overhørte i kapellet som barn. Men hvad hun ikke ved

er, at opklaringen af fortidens mysterier, kan true hende på livet.

Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk kriminalromanforfatter. Hun debuterede i 1975 med
spændingsromanen "Where are The Children?" og har siden skrevet flere end 50 internationale bestsellers.
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