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følsom over for sollys. Derfor har han gjort natten til sit domæne, og det betyder, at han ofte ser noget, som
almindelige mennesker lever i lykkelig uvidenhed om. En nat er han vidne til noget mystisk hos den lokale

bedemand. Han tror, han skal overvære sin netop afdøde fars kremation, men i stedet ser han, at et
forfærdeligt maltrakteret lig rulles ind i ovnen, og han stiller sig selv spørgsmålet, hvor hans fars lig så er. Det
går hurtigt op for Christopher, at han har set for meget, for pludselig er de helt forkerte mennesker på jagt
efter ham, og de skyr ingen midler for at få lukket munden på det uheldige vidne. Den amerikanske forfatter
Dean R. Koontz (f. 1945) er kendt for sine spændingsmættede thrillere, som ofte strejfer andre genrer så som
gyser, fantasy, science fiction og satire. Dean R. Koontz har skrevet dusinvis af romaner og noveller og har

solgt over 450 millioner bøger verden over.
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