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Kold frygt Karin Slaughter Hent PDF ”Karin Slaughter er en plotmester med noget på hjerte. Historierne er rå
og realistiske, spændingen er nådesløs og hæsblæsende, og når man er færdig, bliver hendes personer stående
stærkt tilbage. Hun er min favorit nr. 1.” – Sara Blædel Retsmediciner Sara Linton bliver kaldt ud til et offer,
der tilsyneladende har begået selvmord på det lokale universitets område. Liget afslører ikke meget, og

samtidig er universitetets ledelse ivrige efter at undgå en skandale. Men der er noget, der ikke stemmer. Sara
Linton må arbejde sammen med sin eksmand, politichef Jeffrey Tolliver, samt hans tidligere kollega Lena
Adams, der nu er ansat som sikkerhedsvagt på universitetet. Tolliver er mistænksom over for Adams – og
med god grund; hun skjuler nogle oplysninger af stor betydning for efterforskningen. Linton, Tolliver og

Adams må ikke alene kæmpe med en genstridig efterforskning af nogle modbydelige voldshandlinger, de må
også kæmpe i en særdeles anspændt atmosfære fyldt med interne, personlige forviklinger. Karin Slaughter er i
verdensklasse, når det gælder psykologisk spænding og overbevisende plot med uventede drejninger. Kold
frygt er den tredje bog i den populære Slaughter-serie med retsmediciner Sara Linton som hovedperson.

 

”Karin Slaughter er en plotmester med noget på hjerte. Historierne er
rå og realistiske, spændingen er nådesløs og hæsblæsende, og når

man er færdig, bliver hendes personer stående stærkt tilbage. Hun er
min favorit nr. 1.” – Sara Blædel Retsmediciner Sara Linton bliver
kaldt ud til et offer, der tilsyneladende har begået selvmord på det
lokale universitets område. Liget afslører ikke meget, og samtidig er
universitetets ledelse ivrige efter at undgå en skandale. Men der er
noget, der ikke stemmer. Sara Linton må arbejde sammen med sin

eksmand, politichef Jeffrey Tolliver, samt hans tidligere kollega Lena
Adams, der nu er ansat som sikkerhedsvagt på universitetet. Tolliver
er mistænksom over for Adams – og med god grund; hun skjuler
nogle oplysninger af stor betydning for efterforskningen. Linton,
Tolliver og Adams må ikke alene kæmpe med en genstridig



efterforskning af nogle modbydelige voldshandlinger, de må også
kæmpe i en særdeles anspændt atmosfære fyldt med interne,

personlige forviklinger. Karin Slaughter er i verdensklasse, når det
gælder psykologisk spænding og overbevisende plot med uventede
drejninger. Kold frygt er den tredje bog i den populære Slaughter-

serie med retsmediciner Sara Linton som hovedperson.
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