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Maureen ODonnell genomgår en av sitt livs mörkaste perioder. Hon har en skatteskuld som är större än
hennes årliga inkomst; mannen som mördade hennes pojkvän ska ställas inför rätta, med Maureen som
motvilligt vittne; och fadern som förgripit sig på henne har slutgiltigt flyttat tillbaka till Glasgow. Till råga på
allt blir hon indragen i en tragisk familjefejd när en kvinnlig bekant dör efter en brutal misshandel. Maureen
misstänker först kvinnans son, men blir osäker när han visar sig vara en framstående person inom den skotska
affärsvärlden, en man som driver en rad mäklarfirmor och har ett gym i Glasgows West End. Snart upptäcker
hon dock att gymmet är täckmantel för en betydligt mindre oskyldig verksamhet. Långsamt börjar Maureen
inse att hon dragits in i ett mycket farligt spel. Och den här gången finns det ingen som kan komma till hennes
undsättning. DENISE MINA [f. 1966 i Glasgow] är en skotsk kriminalförfattare. Hennes debut Garnethill
belönades med The John Creasy Dagger och sedan dess har hon etablerat sig som ett av de absolut största
namnen inom den moderna kriminallitteraturen. Den sista utvägen är den avslutande delen i
Garnethill-trilogin.
(Horatius) Abusus non tollit usum: Missbruket upphäver inte det rätta bruket: Acta fabula est, plaudite.
Sanningens kraft är stor som lätt kan försvara sig med egen kraft. Abiit, excessit, evasit, erupit Han har gått
sin väg, avvikit, flytt och försvunnit.
Ibland får man samtal från okända nummer där vi blir snabbt nyfikna och irriterad på vem f*n. Jihad
(arabiska ( داهجلاǧihād), 'strävan' eller 'kamp'; ytterst från jahada (ǧhd), 'att anstränga sig'; 'guds högsta strävan')
är en religiös plikt. Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat. Ibland får man samtal från okända
nummer där vi blir snabbt nyfikna och irriterad på vem f*n. Skötselråd. Våra apparater lindrar eller botar
neuropatiska problem inklusive nervsmärtor. Men det kan också vara den enda utvägen och något man
absolut inte bör dra ut på. Men det kan också vara den enda utvägen och något man absolut inte bör dra ut på.

Sanningens kraft är stor som lätt kan försvara sig med egen kraft. Ibland får man samtal från okända nummer
där vi blir snabbt nyfikna och irriterad på vem f*n. Men det kan också vara den enda utvägen och något man
absolut inte bör dra ut på. Ab ovo: Från ägget,från allra första början. Sexnovellen 'Diskvalificerad för sex.
Men det finns annat som kan vara lika ohanterligt. Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat.
(Cicero, In Catilinam) från någon annan kan ibland kännas kränkande och svårt när man mår dåligt.

