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BLINDGYDE Louise Doughty Hent PDF BLINDGYDE handler om Yvonne Carmichael som har en strålende

karriere, et dejligt hjem og et godt ægteskab. Men da hun møder en fremmed mand, drages hun ind i en
lidenskabelig affære. I starten forekommer det nemt at adskille de to halvdele af hendes liv. Men hun er ude
af stand til at kontrollere begivenhedernes gang ... BLINDGYDE er en nervepirrende psykologisk thriller,

som oser af Londonstemning og kulminerer i en forrygende retssagsskildring. Romanen lægger sig fornemt i
den nye domestic noir bølge, som startede med 'Kvinden der forsvandt.' BLINDGYDE har fået fine danske
anmeldelser: "Skal nok få mange læsere på krogen... opslugt bliver man af den velfortalte roman" 4 flotte

hjerter i Politiken Bogen er også blevet fornemt anmeldt på CHPculture.dk: "Intelligent og stemningsmættet
psykologisk kriminaldrama, som rummer fatal lidenskab." * * * * * og Bognørden skriver: "Spændingen og
underholdningsværdien er i top, jeg kunne ikke lægge bogen fra mig, men måtte lige have en side mere - og

så en til... så er du til psykologiske thrillere, så er denne et klart bud på efterårs-læsning. Romanen er
velskrevet, den er levende og yderst realistisk." (bognorden.blogspot.dk) * * * * *
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fremmed mand, drages hun ind i en lidenskabelig affære. I starten
forekommer det nemt at adskille de to halvdele af hendes liv. Men
hun er ude af stand til at kontrollere begivenhedernes gang ...

BLINDGYDE er en nervepirrende psykologisk thriller, som oser af
Londonstemning og kulminerer i en forrygende retssagsskildring.
Romanen lægger sig fornemt i den nye domestic noir bølge, som
startede med 'Kvinden der forsvandt.' BLINDGYDE har fået fine
danske anmeldelser: "Skal nok få mange læsere på krogen... opslugt
bliver man af den velfortalte roman" 4 flotte hjerter i Politiken

Bogen er også blevet fornemt anmeldt på CHPculture.dk: "Intelligent
og stemningsmættet psykologisk kriminaldrama, som rummer fatal



lidenskab." * * * * * og Bognørden skriver: "Spændingen og
underholdningsværdien er i top, jeg kunne ikke lægge bogen fra mig,

men måtte lige have en side mere - og så en til... så er du til
psykologiske thrillere, så er denne et klart bud på efterårs-læsning.

Romanen er velskrevet, den er levende og yderst realistisk."
(bognorden.blogspot.dk) * * * * *
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