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Gemmesteder Katherine Webb Hent PDF Forlaget skriver: England 1922. Da en grusom forbrydelse finder
sted i den idylliske landsby Slaughterford, sender det rystelser gennem det lille samfund, som forandrer byen
og menneskene i den for altid. Hos den velhavende Hadleigh-familie på Manor Farm arbejder den 15-årige
landsbypige Pudding Cartwright i hestestalden. Som alle andre i den lille by holder Pudding af sin altid

venlige og elskværdige arbejdsgiver, Alistair, og hun er på nærmeste hold vidne til det ulykkelige ægteskab
mellem Alistair og storbypigen Irene. Irene har nemlig i al hast forladt London og den mand, hun virkelig
elsker, for at undgå at gøre skandale, og hun kæmper nu med at vænne sig til sit nye liv i den lille, søvnige
by. Da et mord bliver begået, sender det chokbølger gennem den lille by, og Puddings bror, Donny, der ikke
har været sig selv, siden han kom tilbage fra krigen, mistænkes for at stå bag forbrydelsen. Med hjælp fra

Irene må Pudding nu gå i gang med at afdække, hvad der virkelig skete, og med det afsløres sandheder, som
ingen af dem kunne have forudset.
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