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Slørede sandheder Linwood Barclay Hent PDF Et grotesk uheld har slået Lucy Brightons far ihjel. Og da hun
besøger hans hus, er hun sikker på, at nogen har brudt ind. Hun beder den private efterforsker Cal Weaver om

at undersøge det – men hun er ikke forberedt på, hvad han vil finde.

Cal opdager et hemmeligt ”legerum” i kælderen, som er komplet med videoudstyr, og det lader til, at der er
en optagelse, som mangler.

Hvordan hænger den stjålne DVD sammen med de andre forstyrrende begivenheder, som finder sted i byen?
Da Cal fortsætter sin undersøgelse, og flere folk begynder at dø på mærkværdig vis, står det klart, at nogen

går målrettet efter Promise Falls. Men hvem? Og hvor langt vil denne person gå?

Canadas nuværende thrillerkonge.
National Post

Gribende og stærkt fængslende maler den et levende portræt af den forrådnelse, der gemmer sig bag småby-
livets strålende smil.

Daily Mail

De bedste sager fra en mester.
The Sun

Ingen kan give dig spænding og gys på bedre vis, end Linwood Barclay kan.
Tess Gerritsen

Hvor har Linwood Barclay været hele mit liv? ... En spændingens mester.
Stephen King

Barclay binder alting sammen på bedste vis.
The Washington Post

Forskruede thrillere, som er propfulde af følelser, er kendemærket ved Barclays karriere.
USA Today

Linwood Barclay er blevet mesteren af spændende thrillere.
Irish Independent

Linwood Barclay er eminent til at skrue et mysterium sammen.
litteratursiden.dk

 

Et grotesk uheld har slået Lucy Brightons far ihjel. Og da hun
besøger hans hus, er hun sikker på, at nogen har brudt ind. Hun
beder den private efterforsker Cal Weaver om at undersøge det –

men hun er ikke forberedt på, hvad han vil finde.

Cal opdager et hemmeligt ”legerum” i kælderen, som er komplet
med videoudstyr, og det lader til, at der er en optagelse, som

mangler.

Hvordan hænger den stjålne DVD sammen med de andre



forstyrrende begivenheder, som finder sted i byen? Da Cal fortsætter
sin undersøgelse, og flere folk begynder at dø på mærkværdig vis,
står det klart, at nogen går målrettet efter Promise Falls. Men hvem?

Og hvor langt vil denne person gå?

Canadas nuværende thrillerkonge.
National Post

Gribende og stærkt fængslende maler den et levende portræt af den
forrådnelse, der gemmer sig bag småby-livets strålende smil.

Daily Mail

De bedste sager fra en mester.
The Sun

Ingen kan give dig spænding og gys på bedre vis, end Linwood
Barclay kan.
Tess Gerritsen

Hvor har Linwood Barclay været hele mit liv? ... En spændingens
mester.

Stephen King

Barclay binder alting sammen på bedste vis.
The Washington Post

Forskruede thrillere, som er propfulde af følelser, er kendemærket
ved Barclays karriere.

USA Today

Linwood Barclay er blevet mesteren af spændende thrillere.
Irish Independent

Linwood Barclay er eminent til at skrue et mysterium sammen.
litteratursiden.dk
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