
Jeg er døden
Hent bøger PDF

Chris Carter

Jeg er døden Chris Carter Hent PDF Forlaget skriver:

Ny fremragende Chris Carter-thriller, som vil forstyrre din nattesøvn! Chris Carter har taget hele
verden med storm med sin fabelagtige thrillerserie om den intelligente kriminalassistent Robert Hunter. 

 

 

 

Jeg er døden er den syvende bog i serien, og bøgerne kan let læses individuelt.

 

  

 

En ung kvinde bortføres, og syv dage efter bliver hendes lig fundet på et øde grønt område ved Los Angeles´
internationale lufthavn.

 

Obduktionen viser, at hun er blevet torteret og myrdet på yderst bizar vis. Men overraskelserne ender ikke
her. Denne morder kan lide at lege, og han har efterladt et brev i halsen på sit offer.

 

Kriminalassistent Robert Hunter, leder af LAPD´s specialafdeling for særligt voldelige forbrydelser, bliver sat
på sagen. Men næsten omgående dukker endnu et lig op. Hunter og hans faste makker, kriminalassistent

Carlos Garcia, ved, at det er et kapløb med tiden, for det går hurtigt op for dem, at de jager et uhyre. Et sandt
rovdyr, hvis fortid gemmer på en grufuld hemmelighed, og hvis trang til at gøre mennesker fortræd og tørst

efter mord aldrig kan slukkes - for han er DØDEN.

 

 

 

Pressen skriver om Jeg er døden:

 

"... et godt sammenskruet plot, der gør, at siderne nærmest vender sig selv." -Dansk BiblioteksCenter

 

"Denne bog er en krimi med stort K. Den har det hele. Massevis af bestialske mord, politifolk i
specialenheder for grov vold og mord. En hård krimi." -god-bog.dk

 

"... med gåsehud og isnen langs rygraden, kan man ikke lægge denne krimi fra sig!" -Søndag



 

 

 

Pressen skriver om Chris Carter:

 

"Så røg nattesøvnen igen. Igen troede jeg at man lige kunne læse et par kapitler og så give sig hen i
Morfeus arme. Så lad det være en advarsel. Begynd ikke på Chris Carters Stalkeren, før du skal sove ! Det

koster nemlig din nattesøvn. Det eneste jeg vil skrive: SNYD IKKE JER SELV FOR DETTE KRIMIDRAMA
AF DIMENSIONER !"  - Krimi-Cirklen  

 

 

 

 " ... god underholdning fra start til slut." - Weekendavisen

 

 

 

"Det er en spændende og grum krimi. Der bliver ikke sparet på de uhyggelige detaljer, og forfatteren har en
livlig fantasi, når han skal tage livet af sine ofre. De får hver især deres helt eget personlige endeligt, som har
en dybere mening. Forkvaklet og udtænkt i en morders forvrængede billede af kærlighed ... Kan man lide at
læse bloddryppende krimier om seriemordere, er Chris Carters serie en god kandidat til listen over bøger, der

kan nydes i sofaen." - Litteratursiden.dk  

 

 

 

"Spændende amerikansk thriller, der er værd at bruge en weekend elle rnogle ferietimer på. Det er en rigtig
page-turner, som mange læsere kan være godt underholdt og adspredt af." - Dansk BiblioteksCenter 

 

 

 

"Jeg har i den grad følt mig godt underholdt ... Bogen er holdt i meget korte, men velskrevne kapitler, der på
den gode måde holder læseren fanget ..." - * * * * * JydskeVestkysten  

 

 

 

"... man bare læser og læser indtil bogen pludselig er slut, og man opdager slet ikke at tiden går, for man er
helt opslugt af handlingen. Jeg glæder mig allerede til, at bog nummer 3 om Hunter er klar, for fantastiske

Carter bliver bare bedre og bedre."   * * * * * - Krimifan.dk 

 

 



 

"... er man først begyndt på Bødlen, så glemmer man alt, når man har givet sig i kast med denne
´søvnberøver´ af en spændingsroman - den er simpelthen ikke til at lægge fra sig."  - Krimi-Cirklen   

 

 

 

"Bogen er simpelthen ikke til at lægge fra sig ... Bogen er intet mindre end en stor lektion i, hvordan en
thriller skal skrives. Medrivende, bloddryppende, skræmmende, velskrevet og lige til at gå til."   -

Entertainment4you
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Ny fremragende Chris Carter-thriller, som vil forstyrre din
nattesøvn! Chris Carter har taget hele verden med storm med
sin fabelagtige thrillerserie om den intelligente kriminalassistent

Robert Hunter. 

 

 

 

Jeg er døden er den syvende bog i serien, og bøgerne kan let
læses individuelt.

 

  

 

En ung kvinde bortføres, og syv dage efter bliver hendes lig fundet
på et øde grønt område ved Los Angeles´ internationale lufthavn.

 

Obduktionen viser, at hun er blevet torteret og myrdet på yderst bizar
vis. Men overraskelserne ender ikke her. Denne morder kan lide at

lege, og han har efterladt et brev i halsen på sit offer.

 

Kriminalassistent Robert Hunter, leder af LAPD´s specialafdeling for
særligt voldelige forbrydelser, bliver sat på sagen. Men næsten
omgående dukker endnu et lig op. Hunter og hans faste makker,



kriminalassistent Carlos Garcia, ved, at det er et kapløb med tiden,
for det går hurtigt op for dem, at de jager et uhyre. Et sandt rovdyr,
hvis fortid gemmer på en grufuld hemmelighed, og hvis trang til at
gøre mennesker fortræd og tørst efter mord aldrig kan slukkes - for

han er DØDEN.
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"... et godt sammenskruet plot, der gør, at siderne nærmest vender sig
selv." -Dansk BiblioteksCenter

 

"Denne bog er en krimi med stort K. Den har det hele. Massevis af
bestialske mord, politifolk i specialenheder for grov vold og mord.

En hård krimi." -god-bog.dk

 

"... med gåsehud og isnen langs rygraden, kan man ikke lægge denne
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par kapitler og så give sig hen i Morfeus arme. Så lad det være en
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Det koster nemlig din nattesøvn. Det eneste jeg vil skrive: SNYD
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 " ... god underholdning fra start til slut." - Weekendavisen

 

 

 

"Det er en spændende og grum krimi. Der bliver ikke sparet på de
uhyggelige detaljer, og forfatteren har en livlig fantasi, når han skal
tage livet af sine ofre. De får hver især deres helt eget personlige
endeligt, som har en dybere mening. Forkvaklet og udtænkt i en
morders forvrængede billede af kærlighed ... Kan man lide at læse
bloddryppende krimier om seriemordere, er Chris Carters serie en

god kandidat til listen over bøger, der kan nydes i sofaen." -
Litteratursiden.dk  

 

 

 

"Spændende amerikansk thriller, der er værd at bruge en weekend
elle rnogle ferietimer på. Det er en rigtig page-turner, som mange

læsere kan være godt underholdt og adspredt af." - Dansk
BiblioteksCenter 

 

 

 

"Jeg har i den grad følt mig godt underholdt ... Bogen er holdt i
meget korte, men velskrevne kapitler, der på den gode måde holder

læseren fanget ..." - * * * * * JydskeVestkysten  

 

 

 

"... man bare læser og læser indtil bogen pludselig er slut, og man
opdager slet ikke at tiden går, for man er helt opslugt af handlingen.
Jeg glæder mig allerede til, at bog nummer 3 om Hunter er klar, for

fantastiske Carter bliver bare bedre og bedre."   * * * * * -



Krimifan.dk 

 

 

 

"... er man først begyndt på Bødlen, så glemmer man alt, når man har
givet sig i kast med denne ´søvnberøver´ af en spændingsroman - den

er simpelthen ikke til at lægge fra sig."  - Krimi-Cirklen   

 

 

 

"Bogen er simpelthen ikke til at lægge fra sig ... Bogen er intet
mindre end en stor lektion i, hvordan en thriller skal skrives.

Medrivende, bloddryppende, skræmmende, velskrevet og lige til at
gå til."   - Entertainment4you
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