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Hud Mo Hayder Hent PDF Da politiet finder det halvt forrådnede lig af en ung kvinde i nærheden af
jernbanesporene uden for Bristol en varm morgen i maj, tyder alting på at hun har begået selvmord. Og sådan

foretrækker politiet også at forklare det – lidt for forudsigeligt og velopklaret.

Men vicepolitikommissær Jack Caffery er ikke nær så sikker på den udlægning. Han er på sporet af en, der
opfører sig som et rovdyr, en, der skjuler sig i skyggerne og smutter ind i husene uden at blive set. Og for

første gang i lang tid er han bange.

Politidykkeren Flea Marley arbejder parallelt med Jack Caffery. Hun er kommet sig over tabet af sine forældre
og er begyndt at spekulere på, om hendes og Jacks forhold kunne blive andet og mere end et professionelt
samarbejde. Men så finder hun noget, der ændrer alt. Det er ikke bare for tæt på hende selv – det er også så

rædselsvækkende, at hun ved, at intet nogen sinde vil være det samme igen.

Og hun ved, at ingen kan hjælpe hende denne gang – ikke en gang Jack Caffery – hun står helt, helt – alene.

"Det er en spændende og grum historie, hvor spændingen bevares til det sidste. Jeg ser med glæde frem til
flere oversættelser af denne forfatter." - Kirsten Emdal, lektør.
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tyder alting på at hun har begået selvmord. Og sådan foretrækker
politiet også at forklare det – lidt for forudsigeligt og velopklaret.

Men vicepolitikommissær Jack Caffery er ikke nær så sikker på den
udlægning. Han er på sporet af en, der opfører sig som et rovdyr, en,
der skjuler sig i skyggerne og smutter ind i husene uden at blive set.

Og for første gang i lang tid er han bange.

Politidykkeren Flea Marley arbejder parallelt med Jack Caffery. Hun
er kommet sig over tabet af sine forældre og er begyndt at spekulere
på, om hendes og Jacks forhold kunne blive andet og mere end et
professionelt samarbejde. Men så finder hun noget, der ændrer alt.

Det er ikke bare for tæt på hende selv – det er også så
rædselsvækkende, at hun ved, at intet nogen sinde vil være det

samme igen.

Og hun ved, at ingen kan hjælpe hende denne gang – ikke en gang
Jack Caffery – hun står helt, helt – alene.

"Det er en spændende og grum historie, hvor spændingen bevares til
det sidste. Jeg ser med glæde frem til flere oversættelser af denne

forfatter." - Kirsten Emdal, lektør.
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