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Alison Willets kan se, høre og føle, men hun kan ikke røre sig og ikke tale. Hun lider af locked-in syndrome.

Politiet tror, at morderen har begået en fejl ved at efterlade Alison i live, men kriminalkommissær Tom
Thorne finder hurtigt ud af, at Alison tværtimod er morderens mesterstykke.

Thorne, som slæber rundt på lidt af hvert i den mentale rygsæk, og som har Massive Attack og Johnny Cash i
cd-afspilleren, er en lidt sær politimand. Kan han på nogen måde nå ind til Alison? Og hvad er det for et
menneske, der ser på de tre døde kvinder som ´en vis spildprocent´ og på sig selv som Alisons befrier?

Sov sødt er en sofistikeret og opfindsom spændingsbog med et intelligent udtænkt plot og stærke
persontegninger. Mark Billingham er en nutidig britisk spændingsforfatter, som giver den traditionelle

kriminalroman en ny drejning.
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