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Blodskudt Sara Paretsky Hent PDF Selvom Vic ikke er meget for det, tager hun tilbage til sit gamle nabolag i
det sydlige Chicago for at deltage i sit gamle basketball-holds genforeningsfest. Arrangøren hedder Caroline,
og hun har et problem, som hun gerne vil have Vic til at løse. Caroline har aldrig mødt sin far, og med en
mor, der ligger for døden, er det ved at være sidste chance. Alt imens Vic søger tilbage i venindens fortid,
bliver hun også konfronteret med sin egen historie. Hun fanges i en faretruende cirkel af big business og

kemisk korruption – og det kan godt blive giftigt, hvis man pludselig ved mere, end godt er!

Sara Paretsky, født 8. juni 1947 i Iowa, USA, er en amerikansk forfatterinde. Hun er mest kendt for at have
skrevet serien om privatdetektiven V.I. Warshawski, og Paretsky krediteres ofte for at have været den første til

at omdanne kvindens rolle og image i krimigenren.

"Den femte og fineste i Paretskys roste serie... er en gribende, underholdende historie." - Publishers Weekly

 

Selvom Vic ikke er meget for det, tager hun tilbage til sit gamle
nabolag i det sydlige Chicago for at deltage i sit gamle basketball-
holds genforeningsfest. Arrangøren hedder Caroline, og hun har et
problem, som hun gerne vil have Vic til at løse. Caroline har aldrig
mødt sin far, og med en mor, der ligger for døden, er det ved at være
sidste chance. Alt imens Vic søger tilbage i venindens fortid, bliver

hun også konfronteret med sin egen historie. Hun fanges i en
faretruende cirkel af big business og kemisk korruption – og det kan

godt blive giftigt, hvis man pludselig ved mere, end godt er!

Sara Paretsky, født 8. juni 1947 i Iowa, USA, er en amerikansk
forfatterinde. Hun er mest kendt for at have skrevet serien om

privatdetektiven V.I. Warshawski, og Paretsky krediteres ofte for at
have været den første til at omdanne kvindens rolle og image i

krimigenren.

"Den femte og fineste i Paretskys roste serie... er en gribende,
underholdende historie." - Publishers Weekly

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

