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Hvid død Karin Slaughter Hent PDF Ingen skriver spændingsromaner som Karin Slaughter, hvis thrillere har
placeret hende på toppen af verdens bestsellerlister.

Lena Adams har brugt det meste af sit liv på at stikke af fra sin fortid. Hun har ikke andet end dårlige minder
om sin fødeby Reece, som næsten ødelagde hende. Nu har hun skabt sig et nyt liv som politikommisær i

Heartsdale, flere hundrede kilometer væk, men intet har kunnet forberede hende på det kaos der eksploderer
omkring hende, da hun tvinges til at vende tilbage til sin fødeby. En brutal morder har efterladt en ung kvinde

maltrakteret til ukendelighed. Og Lena er den eneste mistænkte.

"Tilfeldighedernes spil gjorde, at jeg kom til at læse Karin 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

"Karin Slaughter har igen skruet en sublim krimi sammen. Hun er en sand mester i at opbygge et kringlet
plot, så man vrider sig for at komme videre til næste side, mens hjernen kører på højtryk for at opsnappe hvert

enkelt lille spor og stykke mysteriet sammen til en helhed." - Magasinet Q.

"Det er en mesterlig ond og sort thriller med intense skildringer af moralske dilemmaer og samfundsmæssig
opløsning. Konstant voksende uhygge." JanVandall/ bogvægten.dk

Da Heartsdales politichef, Jeffrey Tolliver, som samtidig er Lenas chef, får at vide at hans kommisær er blevet
anholdt, har han ikke andet valg end at møde op og hjælpe hende. For at klare sagen bedst muligt tager han
retsmediciner Sara Linton med, som samtidig er hans kone. Kort efter deres ankomst dukker endnu et offer
op, og snart er står det klart at de ufrivilligt har begivet sig ind i en verden af hykleri, løgne og rå vold. Kun
Jeffrey Tolliver og Sara Linton kan befri Lena fra det spind af løgne, bedrag og brutalitet, som hun er fanget i.

De er nødt til at finde frem til sandheden, før morderen slår til igen.

"Den amerikanske krimiforfatter Karin Slaughter slog med et brag igennem med sin debutroman ' Mord for
øje' i 2001, og hører nu til én af sværvægterne i genren. Det er god spænding og solid underholdning, som

passer rigtig fint her i den kommende ferietid." - Dagbladet Ringkøbing Skjern

En hårdhudet thriller fuld af energi. Slaughter formår på mesterlig vis at lade det fremragende plot udspille
sig. Dette er en page-turner-thriller, når den er bedst, af en af USA’s helt store navne.

 

Ingen skriver spændingsromaner som Karin Slaughter, hvis thrillere
har placeret hende på toppen af verdens bestsellerlister.

Lena Adams har brugt det meste af sit liv på at stikke af fra sin
fortid. Hun har ikke andet end dårlige minder om sin fødeby Reece,
som næsten ødelagde hende. Nu har hun skabt sig et nyt liv som
politikommisær i Heartsdale, flere hundrede kilometer væk, men
intet har kunnet forberede hende på det kaos der eksploderer

omkring hende, da hun tvinges til at vende tilbage til sin fødeby. En
brutal morder har efterladt en ung kvinde maltrakteret til

ukendelighed. Og Lena er den eneste mistænkte.



"Tilfeldighedernes spil gjorde, at jeg kom til at læse Karin 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

"Karin Slaughter har igen skruet en sublim krimi sammen. Hun er en
sand mester i at opbygge et kringlet plot, så man vrider sig for at
komme videre til næste side, mens hjernen kører på højtryk for at
opsnappe hvert enkelt lille spor og stykke mysteriet sammen til en

helhed." - Magasinet Q.

"Det er en mesterlig ond og sort thriller med intense skildringer af
moralske dilemmaer og samfundsmæssig opløsning. Konstant

voksende uhygge." JanVandall/ bogvægten.dk

Da Heartsdales politichef, Jeffrey Tolliver, som samtidig er Lenas
chef, får at vide at hans kommisær er blevet anholdt, har han ikke
andet valg end at møde op og hjælpe hende. For at klare sagen bedst
muligt tager han retsmediciner Sara Linton med, som samtidig er
hans kone. Kort efter deres ankomst dukker endnu et offer op, og
snart er står det klart at de ufrivilligt har begivet sig ind i en verden
af hykleri, løgne og rå vold. Kun Jeffrey Tolliver og Sara Linton kan
befri Lena fra det spind af løgne, bedrag og brutalitet, som hun er
fanget i. De er nødt til at finde frem til sandheden, før morderen slår

til igen.

"Den amerikanske krimiforfatter Karin Slaughter slog med et brag
igennem med sin debutroman ' Mord for øje' i 2001, og hører nu til

én af sværvægterne i genren. Det er god spænding og solid
underholdning, som passer rigtig fint her i den kommende ferietid." -

Dagbladet Ringkøbing Skjern

En hårdhudet thriller fuld af energi. Slaughter formår på mesterlig
vis at lade det fremragende plot udspille sig. Dette er en page-turner-

thriller, når den er bedst, af en af USA’s helt store navne.
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