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Ved et tilfælde ser Jane Kinnear sin elsker, Anil, blive myrdet, og pludselig er hun i morderens søgelys.
Politiet skynder sig at få hende bragt til et sikkert hus, og det går snart op for hende, at den mand, hun troede,
hun kendte, faktisk var kilde hos MI5 og lå inde med vigtige oplysninger om et overhængende terrorangreb.
Ray Mason fra Antiterrorenheden er en mand med en problematisk baggrund. Hans kolleger ser skævt til

ham, og han står over for et civilt søgsmål for ureglementeret drab på to terrormistænkte, men hans
effektivitet og gode resultater gør, at han får til opgave at forhindre det terrorangreb, der er nært forestående et

sted i Londons travle gader. Men er Mason helt til at stole på, og ved han mere om, hvem der står bag
terrorangrebet, end han giver udtryk for?

Da Jane får sat et signalement af morderen sammen og leverer spor, der kan hjælpe til hans identifikation og
til at standse angrebet, ved hun ikke, at morderen allerede har fundet ud af, hvor hun er. Og han er på vej.

Brutal, og bragende brillant.
The Sun

Har tilstrækkelig halsbrækkende action og spænding til, at man ikke kan lægge den fra sig … uimodståelig
underholdning.
Sunday Mirror

Bygger spændingen op til bristepunktet … en fin thriller, der levner plads til et bind mere i serien.
Sunday Sport

Kerrick har en misundelsesværdig evne til at udspy spændingsromaner med fantastiske action-scener,
vedkommende personer og et stærkt plot.

Crime Review

Hold på hat og briller.
Harlan Coben

Simon Kernick skaber fine plots, stærke personer og fantastisk action.
Lee Child

En potent cocktail af gys.
Guardian

Holder det halsbrækkende tempo.
Time Out

Denne seneste thriller demonstrerer, hvor god han er blevet … Spændende og overraskende til det sidste.
Daily Mail

Åndeløs.
Sunday Times

Simon Kernick har været nr. 1 på Sunday Times’ bestsellerliste og er en af Storbritanniens mest spændende
thrillerforfattere. Vidnet er det første bind i serien om Ray Mason.
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forhindre det terrorangreb, der er nært forestående et sted i Londons
travle gader. Men er Mason helt til at stole på, og ved han mere om,

hvem der står bag terrorangrebet, end han giver udtryk for?
Da Jane får sat et signalement af morderen sammen og leverer spor,
der kan hjælpe til hans identifikation og til at standse angrebet, ved
hun ikke, at morderen allerede har fundet ud af, hvor hun er. Og han
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Brutal, og bragende brillant.
The Sun

Har tilstrækkelig halsbrækkende action og spænding til, at man ikke
kan lægge den fra sig … uimodståelig underholdning.

Sunday Mirror

Bygger spændingen op til bristepunktet … en fin thriller, der levner
plads til et bind mere i serien.

Sunday Sport

Kerrick har en misundelsesværdig evne til at udspy
spændingsromaner med fantastiske action-scener, vedkommende

personer og et stærkt plot.
Crime Review

Hold på hat og briller.
Harlan Coben

Simon Kernick skaber fine plots, stærke personer og fantastisk
action.

Lee Child

En potent cocktail af gys.
Guardian

Holder det halsbrækkende tempo.
Time Out

Denne seneste thriller demonstrerer, hvor god han er blevet …
Spændende og overraskende til det sidste.
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Sunday Times

Simon Kernick har været nr. 1 på Sunday Times’ bestsellerliste og er
en af Storbritanniens mest spændende thrillerforfattere. Vidnet er det

første bind i serien om Ray Mason.
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