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Översättaren Justine lever ett lugnt liv i Paris med man och två barn. Men en helt vanlig onsdagseftermiddag
händer det otänkbara. Hennes son Malcolm blir påkörd vid ett övergångsställe på väg hem från skolan.
Bilföraren stannar inte utan smiter från olycksplatsen i sin mockafärgade Mercedes.
Medan sonen ligger i koma sätts familjens sammanhållning på prov och Justine blir besatt av att försöka
förstå vad som egentligen hände. Hur kan man köra på ett barn och bara åka därifrån? Hon måste få veta
sanningen - till varje pris. Mocka är en roman fullspäckad med psykologisk spänning och familjehemligheter.
Författaren till bästsäljaren Sarahs nyckel har skrivit en roman fullspäckad med psykologisk spänning och
familjehemligheter som kommer upp i ljuset. "En jakt på sanningen i en text som är lika tät och intensiv som
en kopp mockakaffe." Marie-France "Sidorna flyger förbi i ett nafs och jag vill ha svar lika mycket som
Justine vill det. Det är verkligen en otroligt bra bok." Vargnatts bokhylla (blogg) "Det här är en fullkomligt
underbar bok." Just här just nu (blogg) "Mocka är en roman byggd på enkla ingredienser men skriven med
stor inlevelse och känsla." Johannas deckarhörna (blogg)
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