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Genesis Karin Slaughter Hent PDF Forlaget skriver: Den nyeste Slaughter-krimi er intens og rå spænding fra
første til sidste side. Få skriver spændingsromaner som Karin Slaughter, hvis thrillere har placeret hende på
toppen af verdens bestsellerlister. Også herhjemme har hun slået sit navn fast og får stadig flere trofaste

læsere.

En alvorligt såret kvinde bringes til skadestuen. Kvinden er blevet ramt af en bil, men eftersom hun er nøgen
og har været udsat for brutal vold, står det hurtigt klart, at hun har været offer for en person med et yderst
forskruet sind. Tre år tidligere flyttede restmediciner Sara Linton til Atlanta i håb om at lade sine tragiske
fortid bag sig. Nu arbejder hun som læge og forsøger samtidig at få sit liv tilbage på rette spor. Men da den
brutalt sårede kvinde bringes ind på skadestuen, bliver Sara ufrivilligt trukket tilbage til den verden af vold
og mord, som hun havde forladt. Da kriminalkommisær Will Trent opsøger ulykkestedet, finder han et

torturkammer begravet langt nede i jorden. Et fund der peger på, at Saras patient blot er det første offer for en
syg, sadistisk morder. Snart befinder Will Trent, hans partner Faith Mitchell og Sara Linton sig på en

vanvittig jagt på en morder, som er parat til at myrde igen.

En hårdhudet thriller fuld af energi. Slaughter formår på mesterlig vis at lade det fremragende plot udspille
sig. 
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