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En netop løsladt fange går målrettet og nådesløst efter at straffe de mennesker, der er skyld i hans ulykke: den
lange fængselsstraf og tabet af hans familie. Men hvorfor fotograferer han sine hævnaktioner og sender

billederne til kriminalkommissær Tom Thorne? Svaret skal findes et sted i Thornes fortid, hos en mand, som
Thorne troede at have fået sendt af vejen for altid. Den mest kyniske psykopat, Thorne nogen sinde har mødt,
har tilsyneladende ikke mistet sin uhyggelige evne til at manipulere med omgivelserne - og han har ikke

opgivet at få ram på den mand, der har sendt ham bag tremmer. Sagens opklaring er et kapløb med tiden. For
Thorne bliver det også et gensyn med fortidens rædsler.

»Kongen af London Noir... Dødsbudskab er helstøbt, forædlet fortællekunst fra Londons underverden.«
- Mogens Rude, Jydske Vestkysten

»Sporet, som altid hos Billingham er snedigt speget og djævelsk snoet, fører Thorne tilbage til en gammel sag
med både en psykopatisk og kynisk morder bag tremmer og Londons organiserede underverden med

rockerkriminalitet og politikorruption.«
- Bo Tao Michaëlis, Politiken
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Thorne? Svaret skal findes et sted i Thornes fortid, hos en mand,
som Thorne troede at have fået sendt af vejen for altid. Den mest
kyniske psykopat, Thorne nogen sinde har mødt, har tilsyneladende
ikke mistet sin uhyggelige evne til at manipulere med omgivelserne -
og han har ikke opgivet at få ram på den mand, der har sendt ham
bag tremmer. Sagens opklaring er et kapløb med tiden. For Thorne

bliver det også et gensyn med fortidens rædsler.

»Kongen af London Noir... Dødsbudskab er helstøbt, forædlet
fortællekunst fra Londons underverden.«

- Mogens Rude, Jydske Vestkysten

»Sporet, som altid hos Billingham er snedigt speget og djævelsk



snoet, fører Thorne tilbage til en gammel sag med både en
psykopatisk og kynisk morder bag tremmer og Londons organiserede

underverden med rockerkriminalitet og politikorruption.«
- Bo Tao Michaëlis, Politiken

 

 

 

 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Dødsbudskab&s=dkbooks

