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Mørk treenighed Karin Slaughter Hent PDF En formidabelblanding af mord, spænding og intriger. Der er sket

et brutalt mord på en yngre kvinde. For kriminalassistent Michael Ormewood eropklaringsarbejdet en
velkommen flugt fra et ulykkeligt ægteskab. For specialagent Will Trent fra det regionaleefterforskningsteam
er det en chance for at løse hans karrieres mest chokerendemordgåde. For John Shelley, tidligere straffefange
med enfortid som nægter at forblive begravet, udvikler efterforskningen sig til etmareridt. Efterforskningen af
det brutale mord fører dissetre mænd sammen, og inden de får set sig om, er de hvirvlet ind i enhæsblæsende
jagt på en morder, som viser sig at være ubehagelig tæt på. Med hjertet i halsen og klamme håndflader kan
manikke andet end at fryde sig over Slaughters genialt udtænkte plot. Mørk Treenighed er en page-turner

thriller,når den er bedst. Amerikanske Karin Slaughter har en lang række bøger bag sig og udgives over hele
verden, og bådei USA og Europa befinder hun sig i toppen af bestsellerlisterne. Eninternational

bestsellerforfatter af format. "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 “En af USA’s bedstekrimiforfattere.
Et fremragende plot og ubarmhjertig spænding. Slaughter erblevet sammenlignet med Thomas Harris og
Patricia Cornwell, og for en gangsskyld er det berettiget.” – WashingtonPost ”Slaughter får digtil at sidde
alleryderst på stolen under hele læsningen.” – SeattlePost-Intelligencer “Plottet og romanens struktur er
genialt;spændingen holdes fra første til sidste side. Slaughters sans for at overraskeog chokere giver ikke

læseren et roligt øjeblik.” – TheTimes
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ulykkeligt ægteskab. For specialagent Will Trent fra det

regionaleefterforskningsteam er det en chance for at løse hans



karrieres mest chokerendemordgåde. For John Shelley, tidligere
straffefange med enfortid som nægter at forblive begravet, udvikler
efterforskningen sig til etmareridt. Efterforskningen af det brutale
mord fører dissetre mænd sammen, og inden de får set sig om, er de
hvirvlet ind i enhæsblæsende jagt på en morder, som viser sig at

være ubehagelig tæt på. Med hjertet i halsen og klamme håndflader
kan manikke andet end at fryde sig over Slaughters genialt udtænkte
plot. Mørk Treenighed er en page-turner thriller,når den er bedst.
Amerikanske Karin Slaughter har en lang række bøger bag sig og
udgives over hele verden, og bådei USA og Europa befinder hun sig
i toppen af bestsellerlisterne. Eninternational bestsellerforfatter af
format. "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 “En af USA’s
bedstekrimiforfattere. Et fremragende plot og ubarmhjertig

spænding. Slaughter erblevet sammenlignet med Thomas Harris og
Patricia Cornwell, og for en gangsskyld er det berettiget.” –

WashingtonPost ”Slaughter får digtil at sidde alleryderst på stolen
under hele læsningen.” – SeattlePost-Intelligencer “Plottet og

romanens struktur er genialt;spændingen holdes fra første til sidste
side. Slaughters sans for at overraskeog chokere giver ikke læseren et

roligt øjeblik.” – TheTimes
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