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Slagtehuset Paul Cleave Hent PDF Theodore Tate har aldrig glemt sit første gerningssted – den ti år gamle
Jessica Cole, som blev fundet myrdet i et gammelt, forladt slagtehus.

Morderen blev fundet og anholdt. Retfærdigheden skete fyldest dengang.
Eller gjorde den?

Femten år senere er en ny morder på spil i Christchurch, og han har en
liste over folk, der var involveret i mordet på Jessica. En af dem er

doktor Stanton, far til tre små piger.

Hvis Tate skal hjælpe dem, må han finde forbindelsen mellem morderen og
slagtehuset og det stigende antal mord i Christchurch. Og han skal
skynde sig, for Stanton og hans døtre er blevet bortført, og lægen er

blevet tvunget til at træffe et umuligt valg: Hvem af hans døtre skal dø
først?

I Cleaves psykologiske krimi er Theodore Tate en fuldkommen mangelfuld
helt, en skadet sjæl, som eftersøger afvigere i en skov af moralske

dilemmaer … En intens og blodig noir-thriller …
Kirkus Reviews

Det bliver ikke mere barskt end denne mørke og gribende krimi … Den
overraskende slutning fjerner al tvivl … efterlader læseren hungrende

efter den næste bog i serien.
Suspense Magazine

En vidunderlig bog … Alle nakkehårene rejser sig til sidst – dette
fortæller os, at en kunstner er på færde.

Booklist

Cleave har skrevet en meget kontrolleret og flot eksekveret krimi.
Philadelphia Inquirer
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