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Da en fremmed beder Jo Blackmore om et lift, siger hun ja, men ønsker hurtigt, at hun ikke havde. Den
fremmede kender Jos navn, hun kender hendes mand, Max, og hun har en vante, der tilhører parrets toårige

datter, Elise.
Det, der begynder med en diskret trussel, udvikler sig hurtigt til et mareridt, hvor politiet, de sociale

myndigheder og endda Jos egen mand vender sig imod hende.
Ingen vil tro på, at Elise er i fare. Men Jo ved, at hun kun kan beskytte sit barn på én måde – ved at flygte.

Den mareridtsagtige stemning gennemsyrer hver en side i C.L. Taylors vanvittigt spændende psykologiske
thriller.
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Utroligt spændende og nervepirrende psykologisk thriller.
Clare Mackintosh

C.L. Taylor er suveræn, og Flugten er en perle.
Simon Toyne

Spændingen holdt til allersidste side.
THE SUN

Veldrejet psykologisk thriller fuld af overraskelser ...
Irish Independent

C.L. Taylor bor i Bristol sammen med sin samlever og lille søn. Hun læste psykologi på universitetet i
Newcastle, og hun har arbejdet på et forlag i London og som grafisk designer i Brighton. Hun har modtaget
flere priser for sine noveller. I 2014 debuterede hun med sin første roman og blev valgt som ’Bestselling

Adult Fiction Debut Author’ i The Bookseller. Hun har solgt mere end 500.000 eksemplarer af sine to første
bøger i England alene.
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