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Den gode datter Karin Slaughter Hent PDF Forlaget skriver: For otteogtyve år siden blev søstrene Charlotte
og Samantha Quinns lykkelige lillebyl iv slået i småstykker ved et grusomt angreb på deres barndomshjem.
Moderen blev skudt, og hendes død efterlod deres far, Pikevilles berygtede forsvarsadvokat, sønderknust.

Den lille familie blev knust og ødelagt for altid, fortæret af minderne og hemmelighederne fra den frygtelige
nat. Otteogtyve år senere er Charlie – som den gode datter, hun er – fulgt i sin fars fodspor og selv blevet

advokat. Men da volden vender tilbage til Pikeville og chokerer og traumatiserer hele byen, befinder Charlie
sig pludselig i sit værste mareridt. Ikke blot er hun et af de første vidner på gerningsstedet, men sagen kan
ikke undgå at få alle de forfærdelige minder, hun har brugt alle de mellemliggende år på at fortrænge, til at
vende tilbage med fornyet styrke. Den chokerende sandhed om forbrydelsen, der ødelagde hendes familie for

næsten tredive år siden, vil ikke forblive begravet for altid.
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