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Skandalens anatomi Sarah Vaughan Hent PDF Sophies mand James er en god og kærlig far, en opmærksom
ægtemand og en karismatisk og succesfuld figur i den offentlige debat. Og så er han anklaget for en frygtelig
forbrydelse. Sophie er overbevist om hans uskyld og desperat for at beskytte sin dyrebare familie mod de

løgne, der truer med at flå den i stykker.

Advokaten Kate Woodcroft skal føre sagen; hun er en dreven professionel og forstår, at jura mest af alt
handler om at have argumenterne i orden. Og alligevel betyder sandheden mere for hende. Hun er sikker på,

at James er skyldig, og fast besluttet på, at retfærdigheden skal ske fyldest.

Hvem har ret, når det kommer til James? Sophie eller Kate? Og har nogen baseret dommen på andet end
fornemmelser og personlige oplevelser? På trods af sin privilegerede opvækst ved Sophie udmærket, at

hendes perfekte liv ikke er ukrænkeligt. Det har hun vidst, siden hun og James mødte hinanden på Oxford, og
noget unævneligt fandt sted i en månebelyst atriumgård. Sophie vidste aldrig rigtig, hvorfor hendes

læsemakker Holly pludselig forlod universitetet. Men hvad ville der ske, hvis Sophie kendte sandheden?
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