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Okker gokker Matthew Arlidge Hent PDF Pigen trådte ud af skoven, døden nær. Hendes historie var ikke til
at tro. Men den var sand. Hvert eneste frygteligte ord. Få dage senere bliver endnu en undsluppen fange

fundet i ynkelig forfatning – og der begynder at vise sig et mønster. Ofrene bliver bortført parvis, spærret inde
og stillet over for et grusomt valg: Dræb, eller bliv dræbt. Vil du hellere miste dit liv end din forstand?

Kommissær Helen Grace har måttet kæmpe med sine egne dæmoner på sin vej mod toppen. Da hun leder
efterforskningen for at finde og fange det usynlige monster, når hun frem til, at det måske er ofrene, der som
omvandrende visitkort rummer nøglen til sagens opklaring. Og medmindre hun har held med at fange uhyret,
vil flere uskyldige dø … Fremragende spænding ... med højt tempo. - The Sun Kommissær Helen Grace er en

af de bedste, nye krimihelte i årevis. - Jeffery Deaver, bestsellerforfatter Kommissær Helen Grace er en
forfriskende ny heltinde … Arlidge væver en isnende uhyggelig gobelin. - Daily Mail En krimithriller med
højt tempo og snedigt plot. Klart bestsellermateriale! - Huffington Post En makaber, medrivende thriller. -
Sunday Mirror Okker gokker introducerer Helen Grace, en af de bedste nye krimihelte, en målbevidst, skrap
og traumatiseret efterforsker, der skal løse en gruopvækkende gåde om en morder, der bortføres sine ofre
parvis. Medrivende! Lisa Gardner En fængslende debut … Kommissær Helen Grace er en heltinde med

skyggesider, der alligevel vinder læseren for sig … Siderne flyver bare af sted. USA Today
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bliver endnu en undsluppen fange fundet i ynkelig forfatning – og
der begynder at vise sig et mønster. Ofrene bliver bortført parvis,
spærret inde og stillet over for et grusomt valg: Dræb, eller bliv
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mod toppen. Da hun leder efterforskningen for at finde og fange det
usynlige monster, når hun frem til, at det måske er ofrene, der som
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medmindre hun har held med at fange uhyret, vil flere uskyldige dø
… Fremragende spænding ... med højt tempo. - The Sun Kommissær
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Deaver, bestsellerforfatter Kommissær Helen Grace er en
forfriskende ny heltinde … Arlidge væver en isnende uhyggelig
gobelin. - Daily Mail En krimithriller med højt tempo og snedigt
plot. Klart bestsellermateriale! - Huffington Post En makaber,
medrivende thriller. - Sunday Mirror Okker gokker introducerer

Helen Grace, en af de bedste nye krimihelte, en målbevidst, skrap og
traumatiseret efterforsker, der skal løse en gruopvækkende gåde om
en morder, der bortføres sine ofre parvis. Medrivende! Lisa Gardner
En fængslende debut … Kommissær Helen Grace er en heltinde med
skyggesider, der alligevel vinder læseren for sig … Siderne flyver
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