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Jane Hughes har en dejlig kæreste, et job på et dyreinternat og et lille hus på landet i Wales. Hun er
lykkeligere end nogensinde, men hun lever på en løgn. Jane Hughes eksisterer faktisk ikke.

Fem år tidligere tog Jane og hendes dengang bedste veninder på ferie, men det, der skulle have været en
drømmerejse, udviklede sig hurtigt til et mareridt, der kostede to af de unge kvinder livet.

Jane har forsøgt at lægge fortiden bag sig, men en eller anden kender sandheden om, hvad der skete. En eller
anden, der ikke stopper, før vedkommende har ødelagt Jane og alt, hvad hun elsker …

Løgnen er en "Domestic-Noir" thriller sensation. Løgnen er røget direkte ind på alle bestsllerlister. C. L.
Taylor er solgt i mere end 500.000 eksemplarer i England.

’Skræmmende og uhyggelig … en must-read.’
THE SUN

‘Uafrystelig og vanvittigt spændende. Løgnen er en gribende og konstant overraskende psykologisk thriller.’
SUNDAY EXPRESS

‘Uhyggelig, gruopvækkende og overraskende. C.L. Taylor er fantastisk til at skrive historier, hvor læseren
ikke aner, hvilke karakterer der er til at stole på, og resultatet er gådefuldt fascinerende og uhyggeligt og

sindssygt medrivende.’
Richard & Judy Summer Book Club Pick

‘En intelligent udforskning af, hvordan småjalousi og misforståelser kan få selv de bedste venskaber til at gå i
opløsning. Klaustrofobisk, intens og nervepirrende, en gyser af format, hvor intet er, som det ser ud.’

Elizabeth Haynes
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’Skræmmende og uhyggelig … en must-read.’
THE SUN

‘Uafrystelig og vanvittigt spændende. Løgnen er en gribende og
konstant overraskende psykologisk thriller.’

SUNDAY EXPRESS

‘Uhyggelig, gruopvækkende og overraskende. C.L. Taylor er
fantastisk til at skrive historier, hvor læseren ikke aner, hvilke

karakterer der er til at stole på, og resultatet er gådefuldt fascinerende
og uhyggeligt og sindssygt medrivende.’
Richard & Judy Summer Book Club Pick

‘En intelligent udforskning af, hvordan småjalousi og misforståelser
kan få selv de bedste venskaber til at gå i opløsning. Klaustrofobisk,
intens og nervepirrende, en gyser af format, hvor intet er, som det ser
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