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Brandsår Sara Paretsky Hent PDF En morgen kommer tante Elena til Vics dørtrin for bede om husly. Da tante
Elenas hotel er brændt ned, accepterer Vic et kortvarigt ophold, og imens forsøger hun at finde et sted til
tanten ved hjælp af sine politiske kontakter. Da Vic bliver hyret til at opklare de mystiske omstændigheder
omkring hotelbranden, dukker liget af tantens unge ven op – og pludselig er tante Elena intet sted at finde.
Indtil flere højtstående politikere advarer Vic mod at grave dybere i sagen, og da uvisse gerningsmænd tre

gange på frygtindgydende vis forsøger at komme Vic til livs, begynder hun at betvivle hvem, der egentlig vil
af med hende. En gennemkorrupt forbindelse mellem byggebranchen, boligspekulanter and Chicagos

politiske beslutningstagere leder Vic mod en konfrontation, hvor hun ikke kan vide sig sikker på, hvem der er
venner, og hvem der er fjender. Sara Paretsky, født 8. juni 1947 i Iowa, USA, er en amerikansk forfatterinde.
Hun krediteres ofte for at have været den første til at omdanne kvindens rolle og image i krimigenren. "Det er
umuligt ikke at blive grebet..." - Henrik List, Berlingske Tidende "En stor del af charmen ved Paretskys bøger
hinrører fra den autentiske Chicago-atmosfære. Og så fra aktualiteten." - Bo Green Jensen, Weekendavisen
Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans højtskattede serie om privatdetektiven
V.I. Warshawski, bedre kendt som Vic. Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang på gang

vikles ind i gådefulde mysterier.
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uvisse gerningsmænd tre gange på frygtindgydende vis forsøger at
komme Vic til livs, begynder hun at betvivle hvem, der egentlig vil

af med hende. En gennemkorrupt forbindelse mellem
byggebranchen, boligspekulanter and Chicagos politiske

beslutningstagere leder Vic mod en konfrontation, hvor hun ikke kan
vide sig sikker på, hvem der er venner, og hvem der er fjender. Sara



Paretsky, født 8. juni 1947 i Iowa, USA, er en amerikansk
forfatterinde. Hun krediteres ofte for at have været den første til at
omdanne kvindens rolle og image i krimigenren. "Det er umuligt

ikke at blive grebet..." - Henrik List, Berlingske Tidende "En stor del
af charmen ved Paretskys bøger hinrører fra den autentiske Chicago-

atmosfære. Og så fra aktualiteten." - Bo Green Jensen,
Weekendavisen Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste

og af krimifans højtskattede serie om privatdetektiven V.I.
Warshawski, bedre kendt som Vic. Serien foregår i 80'erne og
90'ernes Chicago, hvor Vic gang på gang vikles ind i gådefulde

mysterier.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

