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Dækning Sara Paretsky Hent PDF Vic bliver hyret af en mand, der kalder sig John Thayer. Thayers søn, Peter,
har en kæreste, der på mystisk vis er forsvundet. Sagen virker ligetil, men den skal vise sig at blive både
kompliceret og dødbringende, da Vic, i stedet for at finde den unge pige, finder liget af Peter. Pludselig er

John Thayer over alle bjerge – men hvem var han egentlig? I forsøget på at opspore sin forsvundne klient og
finde svar bliver Vic viklet ind i et ondt og bedragerisk spil.

Sara Paretsky, født 8. juni 1947 i Iowa, USA, er en amerikansk forfatterinde. Hun er mest kendt for at have
skrevet serien om privatdetektiven V.I. Warshawski, og Paretsky krediteres ofte for at have været den første til

at omdanne kvindens rolle og image i krimigenren.

"Ikke siden mestrene Raymond Chandler og Dashiell Hammet har en krimiforfatter integreret en karakter og
et miljø så problemfrit og med en så fortællende og levende effekt." - Chicago magazine
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