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Gensyn med Broken Harbour Tana French Hent PDF For Mick Kennedy, den højrøstede kriminalinspektør fra
TILBAGE TIL FAITHFUL PLACE, handler alt om kontrol. Han følger reglerne, og han følger dem slavisk.
Det er derfor, han er drabsafdelingens absolut bedste detektiv, og det er derfor, han får tildelt årets mest

opsigtsvækkende sag.

Ved Broken Harbour i en af de halvfærdige og halvt forladte boligkomplekser i ’luksusklassen’, der er dynget
ud over Irland, finder man ligene af Patrick Spain og hans to små børn. Konen, Jenny, er røget på

intensivafdelingen.

I starten er Mick Kennedy og hans ’rookie’ ikke i tvivl om, at det bliver en nem sag. Men alt for mange
småting er ikke til at forklare: de mange babyalarmer, hvis kameraer peger mod smadrede huller i væggene.
Filerne, der er slettet fra Spains computer. Historien, Jenny fortalte sin søster, om en gådefuld indbrudstyv, der

snød sig forbi husets nye tyverialarm.

Og Broken Harbour får også minderne frem hos Mike. Da sagen kommer på alle landets avisforsider ryger
hans søster Dina, af sporet igen, og hun vækker noget til live, som Mike var overbevist om, han havde
fuldstændig under kontrol: hvad der skete med deres egen familie en sommer, de holdte ferie på Broken

Harbour.

 GENSYN MED BROKEN HARBOUR, Tana French’ fjerde krimi om Dublins drabsafdeling, er en
atmosfærefyldt og intens spændingsroman, fyldt med velturnerede replikker, overbevisende psykologiske

portrætter og en stærk og 'råt for usødet'-skildring af det moderne Irland.

"One of the most talented crime writers alive," skrev Washington Post, da New York Times bestselleren
GENSYN MED BROKEN HARBOUR  udkom i USA.

 

For Mick Kennedy, den højrøstede kriminalinspektør fra TILBAGE
TIL FAITHFUL PLACE, handler alt om kontrol. Han følger
reglerne, og han følger dem slavisk. Det er derfor, han er

drabsafdelingens absolut bedste detektiv, og det er derfor, han får
tildelt årets mest opsigtsvækkende sag.

Ved Broken Harbour i en af de halvfærdige og halvt forladte
boligkomplekser i ’luksusklassen’, der er dynget ud over Irland,
finder man ligene af Patrick Spain og hans to små børn. Konen,

Jenny, er røget på intensivafdelingen.

I starten er Mick Kennedy og hans ’rookie’ ikke i tvivl om, at det
bliver en nem sag. Men alt for mange småting er ikke til at forklare:
de mange babyalarmer, hvis kameraer peger mod smadrede huller i
væggene. Filerne, der er slettet fra Spains computer. Historien, Jenny
fortalte sin søster, om en gådefuld indbrudstyv, der snød sig forbi

husets nye tyverialarm.

Og Broken Harbour får også minderne frem hos Mike. Da sagen
kommer på alle landets avisforsider ryger hans søster Dina, af sporet



igen, og hun vækker noget til live, som Mike var overbevist om, han
havde fuldstændig under kontrol: hvad der skete med deres egen

familie en sommer, de holdte ferie på Broken Harbour.

 GENSYN MED BROKEN HARBOUR, Tana French’ fjerde krimi
om Dublins drabsafdeling, er en atmosfærefyldt og intens

spændingsroman, fyldt med velturnerede replikker, overbevisende
psykologiske portrætter og en stærk og 'råt for usødet'-skildring af

det moderne Irland.

"One of the most talented crime writers alive," skrev Washington
Post, da New York Times bestselleren GENSYN MED BROKEN

HARBOUR  udkom i USA.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Gensyn med Broken Harbour&s=dkbooks

