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"Det är en tät sträckläsningsbok där spänningen stegras obönhörligt mot det fruktansvärda slutet." - Lotta
Olsson, Dagens Nyheter

"Är det någon vi kommer att se folk läsa på bussar, tåg, stränder i sommar så är det den här." - Jessica Gedin,
Babel

"Fruktansvärt bra" - Yukiko Duke, SVT God morgon Sverige
"Paula Hawkins thriller har det mesta - psykologisk insikt, framåtdriv i intrigen och stark personteckning. Det

är en imponerande debut." - Rikard Flyckt, Jönköpingsposten
"Hitchkockvibbar" - Ulla Strängberg, P4 Jönköping
"Den är suverän" -C-G Karlsson, SVT Go'kväll

"Paula Hawkins driver berättelsen rappt och säkert framåt. Ett extra plus för de sammansatta personerna där
läsaren aldrig kan veta vem som är god eller ond." -Cecilia Gustavsson, Aftonbladet

"Hawkins har skrivit vårens rysligaste thriller." - Tara Mohizi, ELLE Sverige
"Fascinerande, nervkittlande och betvingande -försök sluta läsa om du kan."- Ingalill Mosander,

Aftonbladet
"En beroendeframkallande bladvändare."-Metro

Rachel har inget jobb och ingenstans hon behöver vara. Ändå tar hon tåget samma tid, varje dag. Varje dag
ser hon ett ungt par i huset intill spåret. Jason och Jess kallar hon dem. I Rachels ögon är deras liv lika perfekt
som hennes eget en gång var. Men en dag ser hon något från tågfönstret som skakar om henne. Nu ska hon

visa alla att hon är så mycket mer än bara kvinnan på tåget.
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