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Frygt mørket Becky Masterman Hent PDF Eks-FBI-agenten Brigid Quinn har set rigeligt med psykopater.
Hun er klar til at lægge det hele bag sig og opbygge et nyt liv i Tucson med sin mand, venner og et godt,

stille arbejde som privatdetektiv.

Men nogle gange er tingene ikke så simple. Da hendes svigerinde dør, beslutter Brigid sig for at tage sin
syttenårige niece Gemma-Kate under sine vinger. Der har altid været noget foruroligende ved Gemma-Kate,
men familie er familie. Det går fint, indtil Gemma-Kate begynder at få en usund interesse for at dissekere det

lokale dyreliv.

Samtidig er Brigid gået med til at hjælpe et lokalt par med at efterforske deres søns død, hvilket heller ikke
viser sig at være så simpelt. Hendes hjem er ikke længere det tilflugtssted, det plejede at være, og nye farer,
inklusive mord, lader til at lure overalt. Brigid begynder at spekulere over, om der overhovedet er nogen, hun

kan stole på, eller om djævelen helt enkelt har bevæget sig tættere på hjemmet.

Elektrificerende … forfatteren viser stor opfindsomhed.
The New York Times

Ejendommelig og medrivende … en actionfyldt finale, der trækker tæppet væk under dine forventninger.
The Wall Street Journal

 

Eks-FBI-agenten Brigid Quinn har set rigeligt med psykopater. Hun
er klar til at lægge det hele bag sig og opbygge et nyt liv i Tucson
med sin mand, venner og et godt, stille arbejde som privatdetektiv.

Men nogle gange er tingene ikke så simple. Da hendes svigerinde
dør, beslutter Brigid sig for at tage sin syttenårige niece Gemma-Kate

under sine vinger. Der har altid været noget foruroligende ved
Gemma-Kate, men familie er familie. Det går fint, indtil Gemma-
Kate begynder at få en usund interesse for at dissekere det lokale

dyreliv.

Samtidig er Brigid gået med til at hjælpe et lokalt par med at
efterforske deres søns død, hvilket heller ikke viser sig at være så

simpelt. Hendes hjem er ikke længere det tilflugtssted, det plejede at
være, og nye farer, inklusive mord, lader til at lure overalt. Brigid
begynder at spekulere over, om der overhovedet er nogen, hun kan
stole på, eller om djævelen helt enkelt har bevæget sig tættere på

hjemmet.
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Ejendommelig og medrivende … en actionfyldt finale, der trækker
tæppet væk under dine forventninger.
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