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Splinter i blodet Ashley Dyer Hent PDF I flere måneder har kriminalinspektør Greg Carver arbejdet nonstop
for at fange en skruppelløs seriemorder, hvis bizarre fremgangsmåde involverer at skære mystiske figurer

overalt i huden på sine ofre med en giftdryppende torn.

Da Greg Carver bliver skudt i sit eget hjem, er hans kollega kriminalassistent Ruth Lake sammen med ham.
Hun anmelder ikke overfaldet med det samme. I stedet omarrangerer hun gerningsstedet og fjerner

fingeraftryk før hun ringer til politiet.

I "Splinter i blodet" vågner Greg Carver forvirret og svagelig. Uden minder om angrebet, men sikker på at
seriemorderen er skyldig, besættes han af tanken om at opklare sagen fra sin hospitalsseng.

Den eneste, der kender den fulde sandhed er Ruth Lake. Kvinder, der netop er blevet forfremmet til ansvarlig
for efterforskningen af Tornemorderen.

"Splinter i blodet" er Ashley Dyers imponerende debutroman og en gribende, neglebidende spændende
thriller. Romanen er første bind i Ashley Dyers serie om Carver og Lake.
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