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BLINDGYDE er en nervepirrende psykologisk thriller, som oser af Londonstemning og kulminerer i en
forrygende retssagsskildring.

Romanen lægger sig fornemt i den nye domestic noir bølge, som startede med ´Kvinden der forsvandt.´

BLINDGYDE handler om Yvonne Carmichael som har en strålende karriere, et dejligt hjem og et godt
ægteskab. Men da hun møder en fremmed mand, drages hun ind i en lidenskabelig affære. I starten

forekommer det nemt at adskille de to halvdele af hendes liv. Men hun er ude af stand til at kontrollere
begivenhedernes gang ...

"Doughty er en fantastisk historiefortæller, som ved, hvordan hun skal opbygge suspense til bristepunktet"
Kate Saunders, The Times

"Fængslende historie om, hvad der sker, når fantasien skygger for det virkelige liv" Alfred Hickling, The
Guardian

"Brillant og hårdtslående. Besættelse og bedrag" Ian Rankin

"Jeg indså, at jeg havde holdt vejret de sidste 40 sider" Val McDermid

"Når du først er begyndt, kan du ikke holde op med at læse" Helen Dunmore
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