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Skyggezone Arne Dahl Hent PDF Forlaget skriver:  Ellen Savinger er 15 år, og hun har været forsvundet i tre
uger. Sam Berger frygter, at hun er blevet offer for en seriemorder, men hans kolleger ved Stockholms Politi

vil ikke lytte: intet lig, ingen forbrydelse.  

Så kommer Sam i kontakt med den mystiske Nathalie Fredén, der viser sig at have en uventet indsigt i sagen.
En historie med uhyggelige forgreninger til Sam Bergers eget liv toner frem, og pludselig er jægeren den

jagede. Og i skyggezonen venter en sandhed, som alt for mange har interesse i at skjule.   

SKYGGEZONE er en kriminalroman fyldt med fælder og hemmelige rum, og det er den første i en ny serie. 

"Arne Dahl er som sædvanlig i stand til at udtænke et djævelsk plot og mobilisere betydelige sproglige
kræfter for dets udfoldelse." Jyllands-Posten, 5 stjerner *****

"Det er et sofistikeret plot, Dahl ruller ud, det er pokkers velskrevet, og fra side 1 føler man sig i godt selskab
med den charmerende, men lettere traumatiserede Sam Berger. (...) Der er lagt op til en serie, man kun kan

have store forventninger til. Berlingske, 5 stjerner *****

"Det bliver en lang uhyggelig jagt og kamp mod tiden, skrækken og Sams egne svigt for mange år siden. Og
det bliver en fremragende krimi." Ekstra Bladet, 5 stjerner, *****

"Utallige overraskelser med facetteret og stigende spænding i fart og tempo." Politiken, 4 hjerter ? ? ? ?    

"koncentreret kamp i skræmmende skygger." Nordjyske, 4 stjerner **** 

"Og lad mig med det samme slå fast, Skyggezone er hamrende spændende og plottet er skruet formidabelt
sammen. Da jeg troede, at jeg havde styr på brikkerne, viste det sig, at brikkerne skulle lægges til et helt

andet billede." Bogblogger.dk

"Ikke siden jeg læste Jo Nesbø: Snemanden, er jeg blevet snydt så grundigt undervejs i min læsning, som med
denne nye krimi fra Arne Dahls dygtige hånd og kringlede hjerne.(...) Det er ganske enkelt den bedste krimi,

jeg har læst i lang, lang tid."Drustrups bogblog 

"Skyggezone er en modbydelig god thriller og flødeskum for krimifreaks. Skyggezone er fuld af tempo, og
Arne Dahl mister aldrig overblikket." Vildmedkrimi.dk

"Forfatteren kan sit kram til fingerspidserne, og som læser tages man ved næsen adskillige gange og føres i
nye og overraskende retninger." Litteratursiden

"Arne Dahl overgår sig selv i nyt mesterværk (...) Dahl har formået at konstruere et plot, der gør Skyggezone
til én af alle tiders absolut bedste svenske krimier."Bogpusheren, 6 stjerner ******

"Dahl har ramt en fuldtræffer."Krimifan, 4 stjerner ****

"Historien er drønspændende og velfortalt." Fredericia Dagblad, 5 stjerner *****

 

Forlaget skriver:  Ellen Savinger er 15 år, og hun har været
forsvundet i tre uger. Sam Berger frygter, at hun er blevet offer for
en seriemorder, men hans kolleger ved Stockholms Politi vil ikke

lytte: intet lig, ingen forbrydelse.  



Så kommer Sam i kontakt med den mystiske Nathalie Fredén, der
viser sig at have en uventet indsigt i sagen. En historie med

uhyggelige forgreninger til Sam Bergers eget liv toner frem, og
pludselig er jægeren den jagede. Og i skyggezonen venter en

sandhed, som alt for mange har interesse i at skjule.   

SKYGGEZONE er en kriminalroman fyldt med fælder og
hemmelige rum, og det er den første i en ny serie. 

"Arne Dahl er som sædvanlig i stand til at udtænke et djævelsk plot
og mobilisere betydelige sproglige kræfter for dets udfoldelse."

Jyllands-Posten, 5 stjerner *****

"Det er et sofistikeret plot, Dahl ruller ud, det er pokkers velskrevet,
og fra side 1 føler man sig i godt selskab med den charmerende, men
lettere traumatiserede Sam Berger. (...) Der er lagt op til en serie,

man kun kan have store forventninger til. Berlingske, 5
stjerner *****

"Det bliver en lang uhyggelig jagt og kamp mod tiden, skrækken og
Sams egne svigt for mange år siden. Og det bliver en fremragende

krimi." Ekstra Bladet, 5 stjerner, *****

"Utallige overraskelser med facetteret og stigende spænding i fart og
tempo." Politiken, 4 hjerter ? ? ? ?    

"koncentreret kamp i skræmmende skygger." Nordjyske, 4
stjerner **** 

"Og lad mig med det samme slå fast, Skyggezone er hamrende
spændende og plottet er skruet formidabelt sammen. Da jeg troede,
at jeg havde styr på brikkerne, viste det sig, at brikkerne skulle

lægges til et helt andet billede." Bogblogger.dk

"Ikke siden jeg læste Jo Nesbø: Snemanden, er jeg blevet snydt så
grundigt undervejs i min læsning, som med denne nye krimi fra Arne
Dahls dygtige hånd og kringlede hjerne.(...) Det er ganske enkelt den

bedste krimi, jeg har læst i lang, lang tid."Drustrups bogblog 

"Skyggezone er en modbydelig god thriller og flødeskum for
krimifreaks. Skyggezone er fuld af tempo, og Arne Dahl mister

aldrig overblikket." Vildmedkrimi.dk

"Forfatteren kan sit kram til fingerspidserne, og som læser tages man
ved næsen adskillige gange og føres i nye og overraskende

retninger." Litteratursiden

"Arne Dahl overgår sig selv i nyt mesterværk (...) Dahl har formået
at konstruere et plot, der gør Skyggezone til én af alle tiders absolut

bedste svenske krimier."Bogpusheren, 6 stjerner ******



"Dahl har ramt en fuldtræffer."Krimifan, 4 stjerner ****

"Historien er drønspændende og velfortalt." Fredericia Dagblad, 5
stjerner *****

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Skyggezone&s=dkbooks

