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Cathy er sønderknust, da hun mister sin bedste veninde til brystkræft. Men da hun begynder at få
foruroligende drømme om Eloise, får hun mistanke om, at der måske er en anden og mere uhyggelig årsag til

hendes død.

Som psykolog og pårørende til en kvinde, der er ved at komme sig over et nervøst sammenbrud, er Cathys
mand Chris meget opmærksom på sin kones tilstand. Da Cathy fortæller ham om sin mistanke omkring

Eloises død, og at hun kan fornemme hendes nærvær, frygter Chris, at hun igen er ved at miste sit greb om
virkeligheden.

Cathy beslutter sig for at udforske Eloises mystiske fortid på egen hånd. Men da hun nærmer sig sandheden
om sin venindes død og den store og tragiske hemmelighed, hun gemte på, befinder hun sig pludselig selv i

stor fare.

OM FORFATTEREN:

Judy Finnigan (født 1948) er den ene halvdel af den succesfulde duo fra det britiske tv-show Richard & Judys
Book Club. ELOISE er hendes første roman.

ANMELDELSER:

-En bevægende refleksion om sorg, familie- bånd, moderskab og venskab mellem kvinder.
-Sunday Express

-En page-turner med en spøgelsesagtig stemning – et must read.
-Fabulous Magazine

-En fantastisk debut fra dronningen af bogklubber.
-Essentials

-En uhyggelig spøgelseshistorie.
-Bella

-Judy ved, hvad der skaber en page-turner ... Hendes debut skuffer bestemt ikke.
-Daily Express
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Cathy er sønderknust, da hun mister sin bedste veninde til brystkræft.
Men da hun begynder at få foruroligende drømme om Eloise, får hun
mistanke om, at der måske er en anden og mere uhyggelig årsag til

hendes død.

Som psykolog og pårørende til en kvinde, der er ved at komme sig
over et nervøst sammenbrud, er Cathys mand Chris meget

opmærksom på sin kones tilstand. Da Cathy fortæller ham om sin
mistanke omkring Eloises død, og at hun kan fornemme hendes



nærvær, frygter Chris, at hun igen er ved at miste sit greb om
virkeligheden.

Cathy beslutter sig for at udforske Eloises mystiske fortid på egen
hånd. Men da hun nærmer sig sandheden om sin venindes død og
den store og tragiske hemmelighed, hun gemte på, befinder hun sig

pludselig selv i stor fare.

OM FORFATTEREN:

Judy Finnigan (født 1948) er den ene halvdel af den succesfulde duo
fra det britiske tv-show Richard & Judys Book Club. ELOISE er

hendes første roman.

ANMELDELSER:

-En bevægende refleksion om sorg, familie- bånd, moderskab og
venskab mellem kvinder.

-Sunday Express

-En page-turner med en spøgelsesagtig stemning – et must read.
-Fabulous Magazine

-En fantastisk debut fra dronningen af bogklubber.
-Essentials

-En uhyggelig spøgelseshistorie.
-Bella

-Judy ved, hvad der skaber en page-turner ... Hendes debut skuffer
bestemt ikke.
-Daily Express
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