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Fans af Gillian Flynn, Agatha Christie og Stephen King vil klappe i hænderne af begejstring over det
velskrivende og international populære forfatterpseudonym S. L. Greys mesterlige thriller om et ægtepar, der
bytter bolig for at komme væk fra deres stressede tilværelse blot for at opdage, at de er trådt lige lukt ind i et

mareridt.

Stephanie og Mark trænger til at komme væk fra en opslidende hverdag i kølvandet på et indbrud i deres hus
i CapeTown. De har imidlertid ingen penge. og hvad gør man så? Man house-swapper da og får en uge i en

skøn lejlighed i Paris: perfekt beliggenhed og badekar med løvefødder! Men ikke alt går, som de havde håbet.
Pariser-lejligheden viser sig at være som en ond drøm: ildelugtende og nedslidt med jernskodder, der ikke

kan åbnes, for vinduerne, og de øvrige lejligheder i ejendommen står tilsyneladende tomme. men snart går det
op for ægteparret, at mareridtet kun lige er begyndt...

"Lejligheden er en fantastisk velskrevet thriller om et ægteskab i opløsning, om de hjemsøgte og de
hjemsøgende ... jeg måtte konstant tjekke, om der var nogen under sengen, mens jeg nød hver eneste,

frydefuldt hårrejsende side ..."
- Jennifer McMahon, forfatter til New York Times-bestselleren The Night Sister.

Anmelderne om S. L. Greys øvrige bøger: "Agatha Christie I blandet lidt Patricia Highsmith." - Guardian"I
bund og grund en roman, der ville være resultatet, hvis Stepehen King en morgen vågnede og var blevet til

Agatha Christie."
- Fantascy-faction.com
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