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Tørke Jane Harper Hent PDF Små byer kan gemme på store hemmeligheder. Luke Hadler retter et gevær mod
sin kone og deres barn, til sidst mod sig selv. Og trykker af. Indbyggerne i den lille australske by Kiewarra
står hver dag over for valg, der kan medføre liv eller død. Hvad sker der, hvis en af dem en dag bukker under
for presset … Da politibetjenten Aaron Falk vender tilbage til barndomsbyen for at deltage i sin tidligere
bedste ven, Luke Hadlers begravelse, bliver han tvunget til at se de mennesker i øjnene, han for år tilbage
ikke kunne vente med at vende ryggen. Men han får brug for sine evner som betjent, da omstændighederne
omkring familien Hadlers død, viser sig mere og mere mystiske og i sidste ende får Aaron til at tvivle på, at
der var tale om et selvmord. Men da Aaron graver i det påståede selvmord, ripper det op i en gammel sag
tilbage til Arons tid som teenager i byen. Aaron og Luke delte en hemmelighed dengang. En hemmelighed,

som Aaron troede, var begravet for længst, men som nu bliver vækket til live igen.
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