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Det stille hjørne Dean Koontz Hent PDF Koontz er tilbage med NEW YORK TIMES BESTSELLER-

serien om JANE HAWK – en fantastisk, ny heltinde, der med garanti bliver et ikon inden for
spændingsgenren. ”Jeg har virkelig behov for at være død.”Med disse ord nedfældet på et stykke papir

tager en mand, der havde alt at leve for, sit eget liv. Han efterlader sig hustruen Jane Hawk, en FBI-agent, som
kaster sig ud i en brutal jagt for at finde sandheden om sin mands selvmord. Koste hvad det vil. Da Jane

finder ud af, at en alarmerende lang række succesfulde mennesker med tilsyneladende gode og lykkelige liv
også begår selvmord, aner hun et mønster, og snart er hun den mest efterlyste person i USA. Hendes

magtfulde fjender holder hånden over en hemmelighed, der er så vigtig – og frygtelig – at de er villige til at
eliminere enhver, som står i vejen for dem. De har dog gjort regnskab uden at kende Jane Hawk, der er lige så

udspekuleret, som de er koldblodige – og lige så ubøjelig, som de er skånselsløse. Hun er drevet af en
retskaffen vrede, hendes modstandere aldrig vil kunne begribe. For den kommer fra hjertet. Den intense
thriller griber dig fra første side og holder dig helt fast, mens du bliver kastet frem til den vildeste finale.
Booklist Klassisk Dean Koontz: paranoiadrevet spænding.Mystery Scene Du bliver fanget på side et.
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Koontz er tilbage med NEW YORK TIMES BESTSELLER-
serien om JANE HAWK – en fantastisk, ny heltinde, der med
garanti bliver et ikon inden for spændingsgenren. ”Jeg har
virkelig behov for at være død.”Med disse ord nedfældet på et

stykke papir tager en mand, der havde alt at leve for, sit eget liv. Han
efterlader sig hustruen Jane Hawk, en FBI-agent, som kaster sig ud i
en brutal jagt for at finde sandheden om sin mands selvmord. Koste
hvad det vil. Da Jane finder ud af, at en alarmerende lang række
succesfulde mennesker med tilsyneladende gode og lykkelige liv
også begår selvmord, aner hun et mønster, og snart er hun den mest



efterlyste person i USA. Hendes magtfulde fjender holder hånden
over en hemmelighed, der er så vigtig – og frygtelig – at de er villige
til at eliminere enhver, som står i vejen for dem. De har dog gjort
regnskab uden at kende Jane Hawk, der er lige så udspekuleret, som
de er koldblodige – og lige så ubøjelig, som de er skånselsløse. Hun
er drevet af en retskaffen vrede, hendes modstandere aldrig vil kunne
begribe. For den kommer fra hjertet. Den intense thriller griber dig
fra første side og holder dig helt fast, mens du bliver kastet frem til
den vildeste finale. Booklist Klassisk Dean Koontz: paranoiadrevet
spænding. Mystery Scene Du bliver fanget på side et. Suspense

Magazine
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