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»Katherine Webb är en strålande berättare som beskriver
hierarkier, socialt liv och tjugotalets brittiska lantliv så att man
kan känna både lukt och smak. Berättelsen cirklar runt ett mord
och har en överraskande omkastning på slutet, sådär som böcker

numera ska ha för att vara spännande. Men det är
personporträtten som är riktigt intressanta.« Lotta Olsson,

Dagens Nyheter

Wiltshire, sommaren 1922.

När ett mord sker i det sömniga, idylliska samhället Slaughterford är
ingen förberedd på att det kan drabba den lilla byn. Mordet

chockerar alla som kände offret och när Puddy Cartwrights bror
misstänks för brottet söker hon sig till godsägarens hustru, Irene. De
bestämmer sig för att ta reda på vem som är den egentliga mördaren.

Ju mer Puddy och Irene nystar i dödsfallet, desto mer inser de vilka
konflikter som döljer sig under ytan. Det oväntade fyndet av ett

länge försvunnet föremål ger dem en ovärderlig ledtråd. Men vill de



verkligen avslöja sanningen, som riskerar att förändra allt?

Katherine Webb har med Gömställen skrivit ännu en roman som
fångar läsaren från första stund. Webbs Italienska nätter blev

nominerad till Årets bok 2017.

Pressröster om boken:

»Miljöskildringarna från den engelska landsbygden är många och
bedårande och med ett magiskt skimmer över sig. Persongalleriet är
levande och fint och gestaltar även klassmotsättningarna i byn.«

Bibliotekstjänst

»Katherine Webb bevisar ännu en gång hur duktig hon är på att
skildra familjehemligheter och hon visar återigen hur vackert hon
gestaltar dåtidens detaljer och stämningar ... Gömställen har en väl
genomtänkt historisk handling, som återger tidens anda, tankar och
klasskillnader ... Romanen bjuder både på romantik och historiskt

intresse, på mysterier och hemligheter.« Bloggen Olivias deckarhylla
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