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To danske piger forsvinder sporløst på englandsbåden i 1985. Årtier senere dukker et foto af dem op i en
kuffert hos en antikvitetshandler i kystbyen Brine. Den danske journalist Nora Sand, som arbejder for bladet
Globalt i London, rodes tilfældigt ind i en gammel sag med en engelsk massemorder, der afsoner livstid i det
berygtede fængsel Wolf Hall. De bestialske mord viser sig at trække spor tilbage til Danmark, og snart frygter

Nora for sit eget liv.

Lone Theils er dansk korrespondent for Politiken, bosat i London. "Pigerne fra englandsbåden" er hendes
debut.

ANMELDERNE SKREV "Lone Theils har skrevet en fremragende debutkrimi af en karat, der kun sjældent
ses i første forsøg. Ingredienserne er et godt plot, en spændende historie og et flydende sprog." - Kristeligt

Dagblad

"En fin og uforstilt femikrimi om en heltinde, man gerne møder igen." - Berlingske

"Lone Theils har talent - og hun er ikke bange for at bruge det. Nærværende avis' London-baserede
korrespondent har begået en yderst velskrevet og effektiv krimigyser (...) Lone Theils er fortrolig med

genrens virkemidler og skriver med skarpt blik for detaljen" - Politiken
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