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Til døden os skiller James Patterson Hent PDF Forlaget skriver: Første gang FBI-agenten John O‘Hara møder
Nora Sinclair, ser han afspejlingen af den perfekte kvinde. Hun er smuk, succesfuld, intelligent og hamrende

sexet. Hun er enhver mands drøm – og hans værste mareridt.

Nora Sinclair har i løbet af de sidste par år på uhyggeligste vis tjent rigtig mange penge, som hun har formået
at skjule på en hemmelig konto på Cayman Island. John O‘Hara bliver sat på sagen og går undercover som
forsikringsmanden Craig, der skal lokke oplysninger ud af hende. Men Nora er professionel og gemmer på

andre, langt mørkere hemmeligheder end den ene – for hvor kommer pengene fra?

O‘Hara kommer tættere og tættere på sandheden om Nora, men vil han være i stand til at stoppe, mens legen
er god – og vil hun?

James Patterson (f. 1947) er en amerikansk forfatter, der står bag et væld af spændende krimier og thrillere,
hvoraf et par er blevet filmatiseret. James Pattersons bøger er blevet oversat til flere sprog og har opnået stor

succes over hele verden.

 

Forlaget skriver: Første gang FBI-agenten John O‘Hara møder Nora
Sinclair, ser han afspejlingen af den perfekte kvinde. Hun er smuk,
succesfuld, intelligent og hamrende sexet. Hun er enhver mands

drøm – og hans værste mareridt.

Nora Sinclair har i løbet af de sidste par år på uhyggeligste vis tjent
rigtig mange penge, som hun har formået at skjule på en hemmelig
konto på Cayman Island. John O‘Hara bliver sat på sagen og går

undercover som forsikringsmanden Craig, der skal lokke oplysninger
ud af hende. Men Nora er professionel og gemmer på andre, langt
mørkere hemmeligheder end den ene – for hvor kommer pengene

fra?

O‘Hara kommer tættere og tættere på sandheden om Nora, men vil
han være i stand til at stoppe, mens legen er god – og vil hun?

James Patterson (f. 1947) er en amerikansk forfatter, der står bag et
væld af spændende krimier og thrillere, hvoraf et par er blevet

filmatiseret. James Pattersons bøger er blevet oversat til flere sprog
og har opnået stor succes over hele verden.
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