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Atmosfärisk spänning från Australien

Australien härjas av en svår torka och invånarna i den lilla avfolkningsorten Kiewarra tvingas dagligen fatta
desperata beslut på grund av vattenbristen.
Under mystiska omständigheter tar Luke Hadler livet av sin familj och sedan sig själv.
Poliskommissarie Aaron Falk kommer tillbaka till sin barndoms hemtrakter för att närvara vid begravningen.
Luke var hans bäste vän, men de delade även en mörk hemlighet.
Under århundradets värsta torka börjar Falk ifrågasätta vad som verkligen hände med Luke. Han bär på en

bestämd känsla av att något inte stämmer – men ju mer han nystar i fallet, desto mer börjar gamla sår att
blöda. Sedan länge begravda lögner tar sig upp till ytan, och Falk tvingas konfronteras med sina egna värsta
minnen.
Hetta är en atmosfärisk thriller med mörka familjehemligheter - True Detective möter Liane Moriarty. Den
utspelar sig i Australiens karga inland.

”En otäck men riktigt spännande bladvändare! En berättelse som utspelar sig i ett samhälle där man inte
glömmer gamla oförrätter.” Amelia aaaa
"Det är tryckande, krypande och påfrestande in i minsta detalj. Hetta är absolut ett av vårens och sommarens
måsten…” Johannas deckarhörna
"Harper visar kanske inte upp Australiens bästa sida med machomän och missbrukare, men såhär på andra
sidan jordklotet är det oavbrutet spännande läsning." Femina ****
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