SOPHIE HANNAH
magyarul megjelent könyvei
Sophie Hannah a pszichothrillerek koronázatlan királynője. Eddig hat könyve jelent meg
magyarul a Kossuth Kiadónál. 2012‐ben adták ki hetedik thrillerét Angliában. Párkapcsolati
drámák, megszállott szerelmek, lelki kínzások, erőszak felsőfokon – ezek állnak regényei
középpontjában. Könyvei mindenkinek szólnak, akik szeretik a történeteit, amelyek
szokatlanok, mások, mint általában a krimik. A nők védelmezése és az önmagukat
védelmező nők központi szerepet játszanak a könyveiben. Hosszú évtizedek óta ő az első
író, aki megkapta a lehetőséget, hogy Agatha Christie után regényt írjon Poirot felügyelő
főszereplésével. Sophie Hannah Cambridge‐ben él férjével és két gyermekével.

Újdonságok:
Az idegen ház
Hajnali negyed kettő. Connie Bowskill nem tud aludni, szörföl a neten.
Bejelentkezik egy ingatlanközvetítő honlapjára, és rákeres egy házra: a
cambridge‐i Bentley Grove 11.‐re. Tudja, hogy eladásra kínálják, mivel az
előkertben kitették az ingatlanügynökség tábláját.
Connie nem sokkal később rákattint a virtuális séta gombjára, kíváncsi a
Bentley Grove 11. belsejére. De a nappalit mutató képen, a szőnyeg
közepén egy nő fekszik egy hatalmas vértócsában. Connie rémülten
ébreszti fel férjét, Kitet. Ám amikor Kit ül a számítógéphez, nem lát
holttestet, csak az eredeti bézs szőnyeget egy tökéletesen hétköznapi
helyiségben… A rendőrség csak ímmel‐ámmal nyomoz egészen addig, míg
ki nem derül, hogy más is látta a holttestet…
Hihetünk a saját szemünknek, vagy már abban se bízhatunk, amit mi
magunk láttunk? És mi van a férjünkkel? Kettős életet él? Miért titkolja
annyira a múltját, a cambridge‐i diákéveit? Ő lenne a gyilkos?
Charlie és Simon a nászútjukat megszakítva térnek vissza, hogy megoldják a rejtélyt.

Elnémult babaszobák
Egy napon Fliss Benson, tévéproducer névtelen levelet kap, amit a
munkahelyére címeznek. A borítékban egy kis kártyát talál, amelyen
négyszer négyes sorokba rendezve tizenhat szám áll. Flissnek fogalma
sincs arról, hogy ezek a számok mit jelenthetnek.
Szintén aznap értesül arról, hogy egy olyan dokumentumfilm
elkészítésében kérik a segítségét, amely az igazságszolgáltatással való
visszaélésről szól, és amely kapcsán bölcsőhalálban elhunyt csecsemők
anyját vádolták gyilkossággal. A dokumentumfilm három nő: Helen
Yardley, Sarah Jaggard és Rachel Hine történetét dolgozza fel.
Fliss úgy tervezi, hogy ez lesz az utolsó projekt, amit elvállal. Ekkor
azonban Helen Yardley‐t holtan találják otthonában, zsebében egy
kártyával, amelyen négyszer négyes sorokba rendezve tizenhat szám áll…

Korábbi könyvei:
A másik fele él
Miért vall be valaki egy gyilkosságot, ha él az áldozat?
Ruth Bussey tudja, milyen az, ha rossz úton jár az ember, és ha
bántalmazzák. Egyszer elkövetett valamit, amit megbánt, és majdnem
belepusztult a büntetésbe. Ruth most új életet kezdett, és talált valakit, aki
szereti: Aidan Seedet. Aidannek is megvan a maga titka, amiről sose beszél,
míg egy napon úgy dönt, megnyílik a lány előtt. Elmondja neki, hogy sok
évvel azelőtt megölt egy Mary Trelease nevű nőt.
Ruth nem érti. Biztos benne, hogy korábban hallotta már ezt a nevet, és
amikor rádöbben, miért olyan ismerős, félelme és bizonytalansága egyre
mélyül – mert Mary Trelease nagyon is él…
„Ha valaki érzelmeket, szellemes fordulatokat és irodalmi mélységet vár
egy thrillertől, olvasson Sophie Hannah‐t.” (Guardian)
„A cselekménybonyolítás magasiskolája.” (The Sunday Times)
Holtpont
Sally a híreket nézi a férjével, amikor olyan nevet hall, amelyet nem lenne
szabad felismernie: Mark Bretherick. Egy évvel korábban Sally titkos
vakációra vonult, hogy végre kipihenje a két gyerek és a mindennapos
munka fáradalmait. Csak egy kis nyugalmat szeretett volna, de az
események váratlan fordulatot vettek. Sally találkozott egy férfival – Mark
Bretherickkel. Minden részlet megegyezik, mindezek ellenére a hírekben
mutatott férfit Sally még soha nem látta, feleségét és lányát pedig
meggyilkolták…
„Sophie Hannah egyre jobb! Briliánsan csavaros cselekményszövése előre
megjósolhatatlan.”
(Guardian)

Bántó távolság
Három évvel korábban rettenetes dolog történt Naomi Jenkinsszel –
olyan szörnyűség, hogy senkinek nem merte elmondani. Naomi most
újabb titkot rejteget – a boldogtalan házasságban élő Robert Haworth a
szeretője. Mikor Robert eltűnik, Naomi tudja, hogy valami baja történt,
de a rendőrség nem hisz neki. Robert felesége pedig állítja, hogy férje
nem tűnt el. A kétségbeesett Naomi úgy dönt, ha nem tudja meggyőzni a
rendőrséget, hogy Robert veszélyben van, meggyőzi őket arról, hogy
szeretője másokat sodor veszélybe. Ehhez nem kell mást tennie, mint
saját tragikus múltjába leásni…
„Sophie Hannah az Idegen arcocskával robbant be a thrillerpiacra. Új
könyve a műfaj újabb rendkívül hátborzongató darabja. Ragyogó
cselekményvezetés, zseniális fordulatok.” (Guardian)

Idegen arcocska
Csupán két óráig volt távol. David, a férje vigyázott a kéthetes lányukra.
De amikor Alice Fancourt belép a gyerekszobába, rettenetes rémálom
veszi kezdetét. Alice ragaszkodik hozzá, hogy a bölcsőben alvó kisbaba
idegen, még soha nem látta.
Az egyre ellenségesebb és veszélyesebb David állítja, hogy a felesége
vagy megőrült, vagy hazudik. Hogyan éri el Alice, hogy a rendőrség
higgyen neki, még mielőtt nem késő?
„Borzongató thriller. Napokig gondolkodtam a könyvön, és ez általában
jó jel.” (Guardian)
„Elbűvölő és eredeti… szépen megírt… hátborzongató.” (Andrew Taylor,
Spectator)
„Minőségi munka.” (Literary Review)

Sophie Hannah
a pszichothrillerek koronázatlan királynője

Sophie Hannah sikerszerző és díjnyertes költő. A Manchasteri Egyetemen tanult, dolgozott a
Trinity College‐ban (Cambridge) és Oxfordban. Első verseskötete 24 éves korában jelent meg,
később gyerekkönyveket is publikált. Első pszichokrimi regénye, az Idegen arcocska
fergeteges nemzetközi sikert aratott 2006‐ban. 2014‐ben Agatha Christie családjának
engedélyével kiadott egy új Hercule Poirot‐regényt, a Monogram Murderst, ami több mint
15 országban is a bestseller listákon szerepel. 2016 szeptemberében adja ki a következő
Poirot‐regényt.
Honlapja: www.sophiehannah.com

