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Bortført Karin Slaughter Hent PDF Forlaget skriver: Et mesterligt plot krydret med mord, intriger og masser
af spænding.

I et mondænt kvarter i Atlanta er en teenage-pige blevet brutalt myrdet på sit værelse. I entreen står hendes
mor bag knust glas, mens det langsomt går op for hende, at hun har dræbt sin datters morder med de bare

næver.

Special agent Will Trent dukker op og inden længe indser han, at der er noget, som ikke stemmer - der er
noget i blodsporene og det øvrige bevismateriale såvel som i den chokerede mors blik der ikke passer
sammen. Det går op for ham, at mordet kan have forbindelse til en anden sag, hvor en teenager er meldt

savnet - og han er overbevist om, at en morder stadig er på fri fod.

Slaughter formår på mesterlig vis at lade det genialt udtænkte plot udspille sig, så spændingen er konstant.
Bedst som man tror, at man har gennemskuet, hvad der foregår, tager handlingen igen en uventet drejning.

Det er en page-turner thriller, når den er bedst.

»Karin Slaughter er absolut en af de allerbedste krimier, jeg har læst i år, og jeg har virkelig læst mange!«
- Alt for damerne *****
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