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Ikke et ord Brad Parks Hent PDF Det er en helt almindelig onsdag eftermiddag. Dommer Scott Sampson er på

vej hen for at hente sine seksårige tvillinger for at tage i svømmehallen, da hans kone, Alison, sender en
besked om, at de skal til lægen, og at hun vil køre dem derhen. Scott tager derfor hjem, men da Alison
kommer hjem lidt senere, er hun alene – ingen Sam, ingen Emma – og hun påstår, at hun ikke har sendt

nogen besked ... Telefonen ringer, og en anonym mand fortæller dommeren, hvilken dom han skal afsige i en
kommende narkotikasag, og at de ikke må sige et ord til nogen, hvis de vil se deres børn igen. Sådan starter
denne medrivende, intense krimi om en ung og kærlig familie, som bliver udsat for deres værst tænkelige
mareridt. Et uforudsigeligt og nervepirrende spil begynder, og de ved, at et enkelt forkert træk kan blive
fatalt. Ikke et ord er ekstremt spændende – med et fascinerende indblik i det amerikanske retssystem, hvor
indflydelse og nepotisme hersker – men romanen er først og fremmest historien om to forældres desperate
kamp for at få deres børn tilbage i live. Fremragende – begynder med et brag og bliver kun bedre og bedre.
Lee Child Man er grebet fra første sætning og slipper ikke bogen, før man har læst sidste side af historien,

som konstant udvikler sig i nye, overraskende retninger. Associated Press Romanens sidste sider er
spændende, overraskende og dybt rørende. Hvor rørende? Jeg fældede faktisk en tåre, og det er ellers

sjældent, jeg gør det over en bog … Ikke et ord er en milepæl i Brad Parks’ forfatterskab. The Washington
Post Parks doserer sine plottwists med en pipette fyldt med gift … Romanen er konstant nervepirrende, og
Parks løfter læserne op i nakken og giver dem en rusketur, hvorefter han gentager det igen og igen lige indtil
klimakset, der er så gruopvækkende, at man er lettet, når det endelig er ovre. Kirkus Reviews Chokerende
troværdig og helt igennem imponerende ... især plottet lader ikke John Grisham noget efter. The Sunday

Times En sindsoprivende thriller! Ikke et ord er medrivende lige fra de første sider og hele vejen igennem ...
Den her roman er en vinder! Jeffery Deaver Ikke et ord blev kåret som årets bog i 2017 af Kirkus Reviews og
Library Journal og vandt Virginias People’s Choice Award samme år. Brad Parks er den eneste forfatter, som

har vundet både Shamus, Nero og Lefty Awards, tre af de mest prestigefyldte krimipriser i USA. Hans
romaner er oversat til femten sprog og er blevet rost til skyerne overalt.

 

Det er en helt almindelig onsdag eftermiddag. Dommer Scott
Sampson er på vej hen for at hente sine seksårige tvillinger for at

tage i svømmehallen, da hans kone, Alison, sender en besked om, at
de skal til lægen, og at hun vil køre dem derhen. Scott tager derfor
hjem, men da Alison kommer hjem lidt senere, er hun alene – ingen



Sam, ingen Emma – og hun påstår, at hun ikke har sendt nogen
besked ... Telefonen ringer, og en anonym mand fortæller dommeren,
hvilken dom han skal afsige i en kommende narkotikasag, og at de
ikke må sige et ord til nogen, hvis de vil se deres børn igen. Sådan

starter denne medrivende, intense krimi om en ung og kærlig familie,
som bliver udsat for deres værst tænkelige mareridt. Et

uforudsigeligt og nervepirrende spil begynder, og de ved, at et enkelt
forkert træk kan blive fatalt. Ikke et ord er ekstremt spændende –
med et fascinerende indblik i det amerikanske retssystem, hvor
indflydelse og nepotisme hersker – men romanen er først og

fremmest historien om to forældres desperate kamp for at få deres
børn tilbage i live. Fremragende – begynder med et brag og bliver
kun bedre og bedre. Lee Child Man er grebet fra første sætning og
slipper ikke bogen, før man har læst sidste side af historien, som

konstant udvikler sig i nye, overraskende retninger. Associated Press
Romanens sidste sider er spændende, overraskende og dybt rørende.
Hvor rørende? Jeg fældede faktisk en tåre, og det er ellers sjældent,
jeg gør det over en bog … Ikke et ord er en milepæl i Brad Parks’

forfatterskab. The Washington Post Parks doserer sine plottwists med
en pipette fyldt med gift … Romanen er konstant nervepirrende, og
Parks løfter læserne op i nakken og giver dem en rusketur, hvorefter

han gentager det igen og igen lige indtil klimakset, der er så
gruopvækkende, at man er lettet, når det endelig er ovre. Kirkus

Reviews Chokerende troværdig og helt igennem imponerende ... især
plottet lader ikke John Grisham noget efter. The Sunday Times En
sindsoprivende thriller! Ikke et ord er medrivende lige fra de første
sider og hele vejen igennem ... Den her roman er en vinder! Jeffery

Deaver Ikke et ord blev kåret som årets bog i 2017 af Kirkus
Reviews og Library Journal og vandt Virginias People’s Choice

Award samme år. Brad Parks er den eneste forfatter, som har vundet
både Shamus, Nero og Lefty Awards, tre af de mest prestigefyldte
krimipriser i USA. Hans romaner er oversat til femten sprog og er

blevet rost til skyerne overalt.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Ikke et ord&s=dkbooks

