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Första delen i serien om Cass Neary nu som pocket Cass Neary gjorde sig ett namn under sjuttiotalets
musikerna och deras entourage, de ökända, de fördömda och de döda skänkte henne femton minuter av
framgång. Trettio år senare är hon på glid, på väg ned och är nästan bortglömd när en gammal bekant av ren
barmhärtighet skickar henne på ett jobb för att intervjua en skygg fotograf som bor på en ö utanför Maine. När
hon kommer dit hamnar hon mitt i en sedan decennier olöst gåta som fortfarande Patricia Highsmith möter
Patti Smith i denna fängslande litterära thriller. Elizabeth Hand har förutom serien om Cass Neary skrivit de
prisbelönta romanerna Winterlong, Waking the moon, Glimmering och Mortal love. Hennes romaner har
belönats med alltifrån Nebula och World fantasy till International horror guild awards. Romanerna har även
valts av New York Times och Washington Post notable books. Elizabeth Hand bor i Maine och London med
sin familj. Grattis, du som ännu inte lärt känna Cass Neary här har du en motvillig hjältinna som är omöjlig
att motstå. - Mats Strandberg, författare till bl a Cirkeln och Färjan Tänk Twin Peaks möter Stephen King i
punkig outzsiderskrud med äntligen! en stenhård kvinna i medelåldern som vägrar vara till lags. Liksom en
annan mörkerälskling, Libby Day i Gillian Flynns Dark Places, har Cass en elakhet i sig, verklig som ett
organ.- Helena Dahlgren, bloggen Dark Places
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