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Det er det sidste spørgsmål, Jason Dessen hører, inden han mister bevidstheden. Inden han vågner fastspændt,
omringet af folk i sikkerhedsdragter. Inden en fremmed bøjer sig over ham og siger: "Velkommen tilbage".
Jason er vågnet i en verden, han ikke kan genkende. Hans kone er ikke hans kone. Hans søn er aldrig blevet
født. Og han er ikke længere fysiklærer, men et hyldet geni, der har opnået noget utroligt. Noget alle troede

var umuligt. Er det denne verden eller den anden, som er en drøm? Hvor er hans familie? Det bliver
begyndelsen på en forunderlig og forfærdelig rejse – én, der stiller ham ansigt til ansigt med de mørkeste

sider.

Dark Matter er en spektakulær og overraskende thriller om valg og forsømte muligheder, og om hvor langt vi
er villige til at gå i jagten på det liv, vi drømmer om. Den er blevet en bestseller i USA, er solgt til udgivelse i
over 20 lande, og forfatteren, amerikanske Blake Crouch, arbejder pt på manuskriptet til filmatiseringen af

thrilleren.

"Du vil sluge Dark Matter på en eftermiddag, eller, mere sandsynligt, en nat"

– New York Times Book Review
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