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BESKRIVNING
Han skrämmer livet ur digI en av Los Angeles kyrkor, på själva trappan upp till altaret, ligger en prästs
blodiga kropp. Strax därpå upptäcker kriminalteknikerna att siffran 3 skrivits med blod på offrets
bröst.Först tror kriminalinspektör Robert Hunter att det rör sig om ett rituellt mord. Men när fler mördade
personer dyker upp i utredningen måste han tänka om. Alla offren har dött på det sätt som skrämmer dem
mest. Deras värsta mardrömmar har bokstavligt talat blivit verklighet. Men hur kunde mördaren veta om
detta? Och vad kopplar ihop offren som på ytan inte verkar ha någon anknytning till varandra alls?Hunter
är på jakt efter en svårfångad och sadistisk mördare som verkar kunna ta sig in i sina offers tankar. En
mördare som kan känna av vad som skrämmer dem mest. En mördare som gör vad som helst för att uppnå
sitt vansinniga mål.Det finns något av Patricia Cornwell i Chris Carters intriger. Daily MailMed tanke på
Carters bakgrund inom rättspsykologi blir hans mördare ännu mer skrämmande. Mail on Sunday Carter är
en av de där författarna som får skrivandet att verka så lättJag kunde helt enkelt inte lägga boken ifrån mig.
Crime SquadEn vansinnigt bra kriminalserie. Oerhört bra skrivet, hög kvalitet och spännande hela boken
igenom. Liz Loves BooksWow! Jag har ingen aning om vad som pågår i Chris Carters huvud, men jisses
vilken fantasi! Man dras med redan på första sidan och kan inte släppa boken förrän man kommit till den
sista! MiriamGoodreads
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Dagens Dahlgren - Löfven och bödeln - News55
Titta på Bödeln från Emsland April 1945. Bara några veckor före krigsslutet. En ung tysk soldat kämpar
för sin överlevnad på sin väg från frontens bittra ...

Det här är bilden på när bödeln räds offret - expressen.se
Vi behöver inte se Jamal Khashoggis kropp - vi har redan sett bilden när förövaren Mohammed bin Salman
räds offret Salah Khashoggi.

Bödeln - Wikipedia
Han skrämmer livet ur dig ... I en av Los Angeles kyrkor, på själva trappan upp till altaret, ligger en prästs
blodiga kropp. Strax därpå upptäcker ...
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