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Bernard Minier. Endnu engang en perfekt konstrueret, mørk og stemningsfuld krimi. I universitetsbyen

Marsac bliver en lærer fundet brutalt myrdet i sit hjem en regnfuld nattetime. I husets pool flyder en masse
dukker rundt i vandet, og på kanten sidder en ung mand, som hævder, at han intet kan huske. Er han den

skyldige? Politikommissær Martin Servaz bliver sat på sagen og modtager en kryptisk e-mail, der antyder, at
den undslupne seriemorder Julian Hirtmann er tilbage - og måske er lidt for tæt på. Er det bare en

tilfældighed, at Servaz selv har studeret i Marsac og hans datter nu går i skole i byen? Efterforskningen tager
en personlig og meget farlig drejning, i takt med at Servaz sammen med sine kolleger Esperandieu og Irene
Ziegler graver i sagen, som gemmer på gamle ritualer, hemmeligheder og fortidssynder. "Bernard Minier

bekræfter sit fortælletalent." - Le Figaro Litteraire "Stærke karakterer og realistisk dialog. En mørk og truende
stemning, der hurtigt spreder sig til læseren." - Le Parisien "Minier er en af de stærkeste stemmer i nyere

fransk krimi." - El Mundo "CIRKLEN er lige så god som ISKOLD DØD." - Daily Mail "Perfekt udført plot." -
Publishers Weekly
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spreder sig til læseren." - Le Parisien "Minier er en af de stærkeste

stemmer i nyere fransk krimi." - El Mundo "CIRKLEN er lige så god
som ISKOLD DØD." - Daily Mail "Perfekt udført plot." - Publishers

Weekly

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Cirklen&s=dkbooks

