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BESKRIVNING

Just när obducenten Maura Isles ska lämna jobbet för dagen tycker hon sig höra ett ljud inifrån kylrummet
på bårhuset. Rörde sig något där inne? I panik söker hon igenom liksäck efter liksäck, för att i en av dem
upptäcka en kvinna - som stirrar på henne. I ilfart förs den skendöda kvinnan till sjukhuset. När hon
återhämtat sig skjuter hon ihjäl en säkerhetsvakt och tar sex personer som gisslan. En av dem är den
höggravida kriminalpolisen Jane Rizzoli. Maura försöker tillsammans med Janes man, FBI-agenten
Gabriel Dean, ta reda på mer om den desperata kvinnan. Vem är hon, vad har hon för motiv? Fallet
utvecklar sig till något ännu värre än ett traditionellt gisslandrama. Mörka hemligheter avslöjas och det är
bara Jane, som i sin fångenskap börjat få värkar, som förstår hur det hela hänger ihop.  Tess Gerritsen är
måsteläsning hemma hos mig. Stephen King Tess Gerritsen är så bra att man ryserHarlan Coben Thrillers
blir inte smartare än så här. Lee Child 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



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Skendöd - pinterest.se

I ett tält i en avskild del av en park hittas liket av en ung kvinna. Hon är nedgrävd till midjan i jorden och
stenad till döds. På hennes rygg syns märken ...

Verona - Wikipedia

Hitta och spara idéer om Skendöd på Pinterest. | Visa fler idéer om Alexander calder, Mobiles och Edward
Hopper.

Synonymer till skendöd - Synonymer.se

Gåtor i mängder. Bl.a roliga gåtor och kluriga gåtor. Varje gåta består av en klurig fråga och ett svar. Även
roliga historier och roliga filmer.
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SKENDÖD
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