Pressemeddelelse
Én familiemassakre. Fem vidner. Seks historier.
Hvem fortæller sandheden?
Hvad fik den 21-årige Arla Macleod til at slå sin familie ihjel? Var det vanvid eller er
forklaringen langt mere kompleks og uhyggelig? Med romanen Hydra rammer Matt
Wesolowski ned i nutidens trend af True crime-podcasts. En isnende mørk og grib
ende podcastroman, der både er et klassisk mordmysterium og en thriller med et
forbløffende tvist, der vil få dine nakkehår til at rejse sig og kaste lys over hændelser,
du ville ønske du aldrig havde hørt om.
En novembernat i 2014 tæver 21-årige Arla Macleod sin mor, stedfar og lillesøster til døde med en hammer –
øjensynlig uden grund. Drabene bliver kendt som ’Macleod-massakren’, Arla indlægges på en sikret psykiatrisk
institution og nægter i årevis at udtale sig til pressen. Hun står først frem med sin historie, da hun bliver kontaktet
af journalisten Scott King, der er vært for kult-podcasten Seks Stemmer.
Igennem sine interviews med Arla og de få, der er villige til at udtale sig om hende, sporer King sig langsomt ind på
sagen, og han begynder så småt at sætte spørgsmålstegn ved, hvem der bærer skylden for de blodige drab.
I takt med at puslespillet falder på plads, trækkes han ind i en slangerede af hemmeligheder, internettrusler og
uhyggelige ’lege’, hvis deltagere leder efter en anden verden. Som en sort tråd igennem det hele løber historierne om
mystiske, sortøjede børn, som dukker op så mange steder, at de dårligt bare kan være en forstyrret morders fantasi …
Hydra er en uafhængig efterfølger til den anmelderroste roman Seks stemmer. Undervejs berøres
emner som afpresning, mørke lege på internettet, trolling og hvilken påvirkning det kan have på ofrene.
Blandet med et hint af det overnaturlige bliver læseren draget ind i en verden, hvor ingen kan vide sig
sikker. Bogen ender med et overraskende twist, der gør slutningen både tankevækkende, kompleks og
hårrejsende skræmmende.
Så sæt god tid af og sørg for at have lyset tændt, for du vil ikke kunne lægge denne bog fra dig, når du
først er begyndt.
Matt Wesolowski begyndte sin forfatterkarriere med at skrive horrornoveller til diverse magasiner og
antologier i Storbritannien og USA. Hans første roman, Seks stemmer, blev udgivet på engelsk i 2017
til stor ros fra anmelderne og på dansk i 2019. Den blev fulgt op af Hydra året efter.
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