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tager en uventet drejning, da han ved et tilfælde bliver vidne til et mord på et hotel i Athen. Chester

MacFarland er, sammen med sin unge kone Colette, på flugt efter at have svindlet sig til en mindre formue i
USA. Da han ved et uheld kommer til at slå en græsk politimand ihjel, beslutter de sig for at rydde liget af

vejen, men netop som de er ved at slæbe den afdøde ned ad korridoren, kommer Rydal Keener op ad trappen.
Rydal vælger dog at hjælpe ægteparret og sammen flygter de tre til Kreta, men spørgsmålene trænger sig
hurtigt på. Hvad driver den unge mand til spontant at handle, som han gør? Mistanken stiger, og da Rydal
samtidig får et godt øje til den unge Colette, kompliceres sagen yderligere. Med rå nøjagtighed fletter

Highsmith spænding og psykologi sammen i dette intense og nervepirrende trekantsdrama.

Januar har to ansigter udkom første gang på dansk i 1965 og foreligger her i en nyrevideret oversættelse.
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