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Brudt Karin Slaughter Hent PDF Den nyeste Slaughter-krimi er intens og rå spænding fra første til sidste side.
Få skriver spændingsromaner som Karin Slaughter, hvis thrillere har placeret hende på toppen af verdens
bestsellerlister. Også herhjemme har hun slået sit navn fast og får stadig flere trofaste læsere. Da en ung
kvinde findes død under isen, indikerer en seddel efterladt under en sten på søbredden, at der er tale om
selvmord. Men allerede efter få minutter står det klart, at det ikke er tilfældet. Det er et brutalt, koldblodigt
mord. Retsmediciner Sara Linton og specialagent Will Trent kommer på et usædvanligt opklaringsarbejde,
som ikke bliver nemmere af, at sagens hovedmistænkte kort efter findes død. Samtidig med
opklaringsarbejdet har både Linton og Trent hver deres private problemer at slås med, begge har voldsomme
ar på sjælen, men ingen af dem ønsker at tale højt om det – tværtimod. Slaughter betragtes som en af verdens
bedste krimiforfattere – og med god grund. Hendes evne til at sammensætte ubarmhjertigt spændende plot er
enestående, og samtidig formår hun at gøre personerne levende for læseren. Man kan ikke få nok, når man
først er i gang. En hårdhudet thriller fuld af energi. Slaughter formår på mesterlig vis at lade det fremragende
plot udspille sig. Slaughter er en sand mester i mord og hendes personer nærmest lever! - SØNDAG
"Tilfeldighedernes spil gjorde, at jeg kom til at læse Karins Slaughter. En amerikansk krimiforfatter med et
for sin genre uheldigt navn. Alle hendes bøger er gode... Slaughters bøger bliver man afhængig af, så sørg for
at tage mindst tre med på ferie. Vi har her i butikken flere gange været ude for, at trætte damer, som har læst
hele natten, står foran butikken fir at få næste fix, når vi åbner om morgenen. Og forstålig nor, for Slaughters
ord gør at du lukker sur børn, regnvejr på teltdugen og en mand, der taler om årgangsvin, helt ude." Christina Thiemer, Thimers Magasin Andre bøger af Karin Slaughter: GRAND COUNTY-SERIEN/ Sara
Linton serien 1. Vantro 2. Hvid Død Will Trent serien 1. Mørk treenighed 2. Bortført Sara Linton og Will
Trent serie 1. Genesis 2. Brudt
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