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“De døde kan ikke tale til os”, havde professor Madoc sagt. Men det
var løgn. Det lig, Patrick Fort undersøger på anatomiholdet, prøver
at fortælle ham alle mulige ting. Men ingen hører det samme som
ham eller forstår, hvad han forsøger at fortælle dem. Livet byder i
forvejen på rigeligt med udfordringer for Patrick – det er sin sag at
være anatomistuderende med Aspergers syndrom. Og det er endda
før, han står over for at skulle opklare et muligt mord. Som den

eneste aner han uråd og må nu på egen hånd optrevle mysteriet, men
mens han får indblik i sandheden om den døde mand, afdækkes

mange andre løgne helt tæt på ham. En bog, man læser i ét stræk, fra
en af Storbritanniens fineste stemmer. Under huden cementerer



Belinda Bauers position som krimiforfatter i verdensklasse. "Kan
godt være årets bedste thriller ... læs den!" - Skånska Dagbladet

Belinda Bauer voksede op i England og Sydafrika. Hun har arbejdet
som journalist og manuskriptforfatter. I 2010 vandt hun The Gold
Dagger for Dyster viden som årets britiske krimi. Hun er den første
debutant i næsten 40 år, der løb af med sejren. Under huden er

hendes fjerde roman. Hun bor i Wales.
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