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Catherine har nydt singlelivet længe nok til at spotte en lækker fyr, når hun ser en. Pragtfuld, karismatisk,
spontan – Lee er drømmemanden. Hendes venner er enige med hende, og den ene efter den anden

tryllebindes af ham. Men Lee har en mørk side. Hans uberegnelige, kontrollerende og til tider skræmmende
opførsel betyder, at Catherine bliver mere og mere isoleret.

Tvunget ind i de mørkeste afkroge af sit sind, og uden at kunne stole på nogen, planlægger hun omhyggeligt
sin flugt ud af forholdet. Det lykkes. Fire år senere, hvor Catherine stadig kæmper for at overvinde sin skræk,

begynder hun at turde tro på, at hun er i sikkerhed. Indtil et telefonopkald ændrer det hele.

Mørke afkroge er en særdeles intens , psykologisk spændingsroman. Den er samtidig et yderst velskrevet og
overbevisende portræt af besættelse og en tour de force af spænding.
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