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Ny fremragende Slaugter-krimi med Sara Linton og Will Trent.  
Slaughters krimi er en beretning om kærlighed, loyalitet og mord. Den strækker sig over fyrre år og omfatter

to uhyggeligt ens mordsager og en god mands dybeste hemmelighed.   
Will Trent er forelsket og begynder så småt at lægge sin plagede fortid bag sig. Men så forsvinder en lokal
universitetsstuderende, og Will bliver af en eller anden mærkelig grund holdt væk fra efterforskningen af sin
chef, Amanda Wagner. Will kan ikke gennemskue Amandas grund, før de to i bogstavelig forstand støder
sammen i et forladt børnehjem, som de begge har opsøgt af vidt forskellige grunde. Årtier tidligere - mens

Wills far var fængslet for mord - var dette hans hjem. 
Fyrre år tidligere, da Amanda tog de første skridt ind i den mandsdominerede verden, der udgør Atalanta

Politi Distrikt, var en af hendes første sager efterforskningen af en brutal forbrydelse, der havde fundet sted i
et af byens hårdest belastede kvarterer. Amanda og hendes partner, Evelyn, var de eneste der virkede

interesseret i at forbryderen blev pågrebet og anholdt.  
Nu er sagen der var indledningen på Amandas karriere pludselig dukket op til overfladen igen, flettet sammen
med mysteriet om Wills fødsel og herkomst. De to ukulelige efterforskere må hver især stå ansigt til ansigt

med fortidens dæmoner, hvis de vil afværge at en endnu værre rædsel slipper løs.    
Troværdige personer, intens atmosfære og fascinerende spænding - Forbryder er Slaughters hidtil stærkeste

og mest bevægende bog.

 

Forlaget skriver: Glæd jer - Slaughter er i topform! 

Ny fremragende Slaugter-krimi med Sara Linton og Will Trent.  
Slaughters krimi er en beretning om kærlighed, loyalitet og mord.

Den strækker sig over fyrre år og omfatter to uhyggeligt ens
mordsager og en god mands dybeste hemmelighed.   

Will Trent er forelsket og begynder så småt at lægge sin plagede
fortid bag sig. Men så forsvinder en lokal universitetsstuderende, og

Will bliver af en eller anden mærkelig grund holdt væk fra
efterforskningen af sin chef, Amanda Wagner. Will kan ikke

gennemskue Amandas grund, før de to i bogstavelig forstand støder
sammen i et forladt børnehjem, som de begge har opsøgt af vidt

forskellige grunde. Årtier tidligere - mens Wills far var fængslet for
mord - var dette hans hjem. 

Fyrre år tidligere, da Amanda tog de første skridt ind i den
mandsdominerede verden, der udgør Atalanta Politi Distrikt, var en
af hendes første sager efterforskningen af en brutal forbrydelse, der
havde fundet sted i et af byens hårdest belastede kvarterer. Amanda
og hendes partner, Evelyn, var de eneste der virkede interesseret i at

forbryderen blev pågrebet og anholdt.  
Nu er sagen der var indledningen på Amandas karriere pludselig
dukket op til overfladen igen, flettet sammen med mysteriet om

Wills fødsel og herkomst. De to ukulelige efterforskere må hver især
stå ansigt til ansigt med fortidens dæmoner, hvis de vil afværge at en



endnu værre rædsel slipper løs.    
Troværdige personer, intens atmosfære og fascinerende spænding -
Forbryder er Slaughters hidtil stærkeste og mest bevægende bog.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Forbryder&s=dkbooks

