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Bødlen Chris Carter Hent PDF Forlaget skriver: På altertrappen i en kirke i Los Angeles opdages liget af en
præst. Hans hoved er blevet fjernet og en hunds hoved er sat på i stedet.

Kriminalassistent Hunter indleder en jagt på en skånselsløs morder, der dræber sine ofre præcis på den måde
ofrene frygtede mest - han ved hvad der skræmmer dem til døde.

Chris Carter er med denne bog tilbage med 2. roman om kriminalassistent Hunter. Den første roman hedder
Krucifiks-morderen og er også udgivet af Jentas.

Pressen skrev:

»... 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 ... 5 ud af 6 stjerner.

- 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, og mens det samme passer på Krucifiks Morderen, så er
slutningen i Bødlen langt bedre ... 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

 

Forlaget skriver: På altertrappen i en kirke i Los Angeles opdages
liget af en præst. Hans hoved er blevet fjernet og en hunds hoved er

sat på i stedet.
Kriminalassistent Hunter indleder en jagt på en skånselsløs morder,
der dræber sine ofre præcis på den måde ofrene frygtede mest - han

ved hvad der skræmmer dem til døde.

Chris Carter er med denne bog tilbage med 2. roman om
kriminalassistent Hunter. Den første roman hedder Krucifiks-

morderen og er også udgivet af Jentas.

Pressen skrev:

»... 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 ... 5 ud af 6 stjerner.
- 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, og mens det samme
passer på Krucifiks Morderen, så er slutningen i Bødlen langt bedre
... 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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