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Kærlighedsmordet Mary Higgins Clark Hent PDF Kerry McGraths datter har været ude for en bilulykke, som
betyder at hendes ansigt er blevet vansiret. Da hun kommer i behandling hos en dygtig plastikkirurg, lægger
Kerry for første gang mærke til en kvinde med det usædvanligt smukke ansigt. Under sit andet besøg hos
lægen ser Kerry igen det smukke ansigt, men denne gange på en anden kvinde. Efter tilbagevendende

mareridt, går det endelig op for Kerry, hvor hun har set ansigtet før. Det tilhører Suzanne Reardon, der elleve
år tidligere blev fundet brutalt myrdet og med røde roser spredt over sin døde krop. Hendes mand, Skip, blev

dengang idømt livstid for mordet. Beslutsomt begynder Kerry at grave i sagen, men opdager snart, at
sandheden er ilde hørt og kan ende med at koste hende livet… Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk
spændings- og gyserforfatter. Hun debuterede i 1975 med spændingsromanen "Hvor er børnene?" og har

siden skrevet flere end 50 internationale bestsellers, hvoraf mange er blevet filmatiseret.

 

Kerry McGraths datter har været ude for en bilulykke, som betyder
at hendes ansigt er blevet vansiret. Da hun kommer i behandling hos
en dygtig plastikkirurg, lægger Kerry for første gang mærke til en
kvinde med det usædvanligt smukke ansigt. Under sit andet besøg
hos lægen ser Kerry igen det smukke ansigt, men denne gange på en
anden kvinde. Efter tilbagevendende mareridt, går det endelig op for
Kerry, hvor hun har set ansigtet før. Det tilhører Suzanne Reardon,
der elleve år tidligere blev fundet brutalt myrdet og med røde roser
spredt over sin døde krop. Hendes mand, Skip, blev dengang idømt
livstid for mordet. Beslutsomt begynder Kerry at grave i sagen, men
opdager snart, at sandheden er ilde hørt og kan ende med at koste

hende livet… Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk
spændings- og gyserforfatter. Hun debuterede i 1975 med

spændingsromanen "Hvor er børnene?" og har siden skrevet flere end
50 internationale bestsellers, hvoraf mange er blevet filmatiseret.
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