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Toen de 12-jarige Ciaran Devine bekende
zijn stiefvader vermoord te hebben, ging er
een schokgolf door het land.DCI Serena
Flanagan, toen een ambitieuze jonge
rechercheur, nam Ciarans bekentenis af na
dagenlang gewerkt te hebben aan het
winnen van zijn vertrouwen. Hij is haar
vriendelijkheid nooit vergeten sterker nog,
Flanagan is in de zeven jaar dat hij
opgesloten heeft gezeten nooit helemaal uit
zijn
gedachten
geweest.
Reclasseringsambtenaar
Paula
Cunningham, die nu belast is met de taak
Ciaran weer te begeleiden bij zijn terugkeer
in de maatschappij, vermoedt dat er meer
achter de moordzaak zit dan de politie
destijds heeft ontdekt. Ciarans bekentenis
heeft zijn broer Thomas gered van een veel
zwaardere straf, en Cunningham ziet dat
Thomas nog steeds een onnatuurlijk
overwicht heeft op zijn jongere broer.Als
ze met haar theorie naar DCI Flanagan
stapt, begint het web van leugens rond de
broers te ontrafelen, met mogelijk fatale
gevolgenEen
meeslepende
en
huiveringwekkende
thriller
voor
liefhebbers van IJstweeling.
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