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Bikini James Patterson Hent PDF Modellen Kim Daniels er på det paradisiske Hawaii til en fotooptagelse, da

hun en dag forsvinder sporløst fra sit dyre strandhotel. Samme nat ringer en anonym person til hendes
forældre og skræmmer dem fra vid og sans. Det viser sig imidlertid, at deres værste frygt – at datteren er
blevet myrdet – overgås af morderens syge fantasi. Ikke alene har han slået Kim ihjel; nogen har betalt

svimlende summer for at se på. Politiets efterforskning trækker i langdrag, og til sidst hyrer forældrene den
forhenværende politimand og nuværende krimiforfatter Ben Hawkins til at finde morderen. Hawkins går på
jagt efter morderen, men efterhånden begynder det at føles, som om morderen også jagter ham... "Patterson

ved, hvor vores værste frygt ligger begravet. Der er intet, der kan stoppe hans fantasi." – The New York Times
Book Review James Patterson (f. 1947) er en amerikansk forfatter, der står bag et væld af spændende krimier
og thrillere, hvoraf et par er blevet filmatiseret. James Pattersons bøger er blevet oversat til flere sprog og har

opnået stor succes over hele verden.

 

Modellen Kim Daniels er på det paradisiske Hawaii til en
fotooptagelse, da hun en dag forsvinder sporløst fra sit dyre

strandhotel. Samme nat ringer en anonym person til hendes forældre
og skræmmer dem fra vid og sans. Det viser sig imidlertid, at deres
værste frygt – at datteren er blevet myrdet – overgås af morderens
syge fantasi. Ikke alene har han slået Kim ihjel; nogen har betalt
svimlende summer for at se på. Politiets efterforskning trækker i

langdrag, og til sidst hyrer forældrene den forhenværende politimand
og nuværende krimiforfatter Ben Hawkins til at finde morderen.
Hawkins går på jagt efter morderen, men efterhånden begynder det
at føles, som om morderen også jagter ham... "Patterson ved, hvor
vores værste frygt ligger begravet. Der er intet, der kan stoppe hans
fantasi." – The New York Times Book Review James Patterson (f.
1947) er en amerikansk forfatter, der står bag et væld af spændende
krimier og thrillere, hvoraf et par er blevet filmatiseret. James



Pattersons bøger er blevet oversat til flere sprog og har opnået stor
succes over hele verden.
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