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Dø igen Tess Gerritsen Hent PDF Da kriminalassistent Jane Rizzoli fra Boston Politi og retsmediciner Maura
Isles kaldes ud til et gerningssted, finder de et drab, der er selv det grusomste vilddyr værdigt – helt ned til

mærkerne efter kløer på liget. Kun de ondeste menneskehænder kan have efterladt den berømte storvildtjæger
Leon Gott udstillet på så grusom vis ligesom de dyr, der pryder hans vægge. Kom Gott uafvidende til at

vække et rovdyr til live? Seks år forinden blev en gruppe turister på safari i Botswana bytte for en morder. Nu
har morderen udset sig Boston som sin nye jagtmark, og Rizzoli og Isles må finde en måde at lokke ham ud
af sit skjul på, også selvom det indebærer at vifte med den madding, ingen jæger kan modstå – det ene offer,
der slap væk. "Dø igen” er lige noget for fans af Karin Slaugther! Skrevet om Tess Gerritsen ”Gerritsen er

uddannet læge, og det tilføjer bogen en særlig grad af autenticitet som man sjældent ser i genren… Bogen er
let at læse, og der er blevet plads til både romantik og bloddryppende mord, og som læser holdes man fanget

indtil de sidste sider… Velskrevet og spændende thriller, med et ganske fængende omslag.” - Dansk
BiblioteksCenter ”Husk at låse dørene, se dig over skulderen og tjekke under sengen, inden du går i gang

med bogen.” * * * * * - Krimifan.dk ”En virkelig spændende krimi – bogen er skrevet hvor det er tempo over
handling, den er spændende, skræmmende og nervepirrende.” – Bogrummet. ”Bogen er meget spændende,

der er både action humor og en god og medrivende historie.” – Krimi-Cirklen ”Kan ikke få armene ned igen, i
min begejstring over Kirugen” * * * * * - Frk. Tines bogblog ”Bogen er i allerbedste Slaughter-stil hvor Tess

Gerritsen tager læseren med på en nervepirrende, men vildt spændende jagt på en kynisk og målrettet
morder.” * * * * - Andrups bookshelf ”Jeg er vild med denne gribende historie, venter utålmodigt på den
næste.” – Karin Slaughter ” En rigtig page-turner. En læs-i-et-hug roman, hvis der nogensinde var en …
fremragende thriller, der går lige til toppen af min liste.” - Independent ”Dette er en nervepirrende krimi af
bedste skuffe.” - Harlan Coben ”Hvis du aldrig har læst Gerritsen før, så sørg for at regne prisen på strøm
med, når du køber din første roman af hende – for du kommer til at blive oppe hele natten.” - Stephen King
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