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Slangens tand Faye Kellerman Hent PDF Los Angeles er fuld af håbefulde amatørskuespillere, der forsøger at
få foden inden for i filmbranchen. Dette er der intet mærkværdigt i. Ej heller at en del disse skuespillere in
spe tjener til dagen og vejen ved at arbejde som tjenere eller bartendere. Men da en amatørskuespiller med et
bijob som bartender, pludselig åbner ild på en af byens populære restauranter og dræber en masse uskyldige
mennesker - sig selv inklusiv - er medierne straks på sagen. Og det samme er Peter Decker. Pressen er hurtig
til at udråbe gerningsmanden, Harlan Manz, som en psykisk syg massemorder. Dog har Peter en fornemmelse
af, at sagen er mere kompleks end som så. Hans hustru og trofaste makker, Rina, går også ind i sagen, og så

kommer der hul på efterforskningen.

Faye Kellerman (f.1952) er en amerikansk forfatter. Kellerman har udgivet 27 romaner, hvoraf 8 indtil videre
er udkommet på dansk. Bøgerne om politimanden Peter Decker og hans opklaringsmakker Rina Lazarus har

haft succes over det meste af verden.

 

Los Angeles er fuld af håbefulde amatørskuespillere, der forsøger at
få foden inden for i filmbranchen. Dette er der intet mærkværdigt i.
Ej heller at en del disse skuespillere in spe tjener til dagen og vejen

ved at arbejde som tjenere eller bartendere. Men da en
amatørskuespiller med et bijob som bartender, pludselig åbner ild på
en af byens populære restauranter og dræber en masse uskyldige
mennesker - sig selv inklusiv - er medierne straks på sagen. Og det

samme er Peter Decker. Pressen er hurtig til at udråbe
gerningsmanden, Harlan Manz, som en psykisk syg massemorder.
Dog har Peter en fornemmelse af, at sagen er mere kompleks end
som så. Hans hustru og trofaste makker, Rina, går også ind i sagen,

og så kommer der hul på efterforskningen.

Faye Kellerman (f.1952) er en amerikansk forfatter. Kellerman har
udgivet 27 romaner, hvoraf 8 indtil videre er udkommet på dansk.
Bøgerne om politimanden Peter Decker og hans opklaringsmakker

Rina Lazarus har haft succes over det meste af verden.
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