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BESKRIVNING

När rättsläkare Maura Isles efter en intensiv konferensvecka i Paris kommer hem till sitt hus möts hon av
blinkande blåljus. Kriminalassistent Jane Rizzoli tar emot henne och leder henne till en bil som står
parkerad utanför huset. I bilen sitter en död kvinna, skjuten med ett skott i huvudet. Mauras blod fryser till
is. Den mördade kvinnan är en exakt kopia av henne själv. Vem är hon? Vad gör hon här? Händelsen
tvingar Maura att tänka tilbaka på sin bakgrund. Maura blev bortadopterad när hon var nyfödd och har
ingen aning om vem hennes biologiska föräldrar är eller om hon har några syskon. När Maura försöker
lista ut vem den mördade kvinnan är, blir hon indragen i en fasansfull historia då den lokala polisen av en
slump hittar nedgrävda människoskelett. Plötsligt jagas en brutal seriemördare som sätter hela landet i
skräck. Mörka hemligheter avslöjas och Maura får reda på mer om sin bakgrund än vad hon egentligen vill
veta ...Tess Gerritsen är så bra att man ryser denna nervkittlande thriller är omöjlig att lägga ifrån sig.
Harlan Coben "En halsbrytande intensive deckare ..."Aftonbladet Thrillers blir inte smartare än så här. Lee
Child Hon är lika bra som Nicci French och Karin Slaughter En klassisk bladvändare. Daily Mirror
Gerritsen var läkare innan hon började skriva, och i hennes romaner finner man så många makabra detaljer
att man aldrig mer vill sätta foten på ett sjukhus. Men är man en av dem som inte har något emot verkligt
stark kriminalmedicin kommer hon att hålla en i ett järngrepp. Mail on Sunday Makaber, förförisk och
kusligt trovärdig. The Times, London Kiminallitteratur när den är som hypnotiskt och nervdallrande bäst.
Harlan Coben Tess Gerritsen visar att hon fortfarande är i topp. Jag älskar den här enastående fängslande
historien och kan inte vänta på nästa. Karin Slaughter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dubbelgångare (Dead Ringers) - Filmtipset

Har Chris O'Neill en okänd enäggstvilling? Eller är det en mystisk dubbelgångare som gäckar
stockholmarna? Nu syns nämligen en man kusligt lik prinsessmaken ...

Dubbelgångare » Yrken » Framtid.se

Robotarna är på frammarsch. Inom industrin betraktas de redan som en självklarhet. Om några år väntas de
på allvar göra sitt intåg i samhället. SvD har ...

Dubbelgångare - Tess Gerritsen - CD-bok (9789185247738) - bokus.com

Kolla in läsarnas dubbelgångare i bildspelet ovan! Här är 11 saker som gör oss unika Dna.
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