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BESKRIVNING

I Boston når sommarens hetta kokpunkten med en rad hänsynslösa mord där välbärgade män tvingas se på
medan deras hustrur blir våldtagna. Och de sadistiska lekarna slutar inte där, utan fortsätter med mord och
bortföranden. Mönstret tyder på en bestämd gärningsman: seriemördaren Warren Hoyt. Men han sitter
sedan nästan ett år inspärrad på ett högsäkerhetsfängelse. Polisen måste utgå ifrån att de har med en
lärjunge att göra, en vettvilling som grundar sina brott på de perversa kirurgiska ingrepp hans beundrade
läromästare utförde. Det är åtminstone vad kriminalinspektör Jane Rizzoli tror. Och när hon ännu en gång
tvingas konfrontera den mördare som både andligen och bokstavligen har märkt henne för livet är hon fast
besluten att äntligen sätta stopp för Hoyts makabra inflytande. Men innan jakten på den nye mördaren
lyckats händer det otänkbara. Hoyt rymmer ur fängelset. Och plötsligt står Jane öga mot öga med inte en
utan två snillrika brottslingar, förenade av sin besatthet ... av henne själv."Thrillers blir inte smartare än så
här." Lee Child "Hon är lika bra som Nicci French och Karin Slaughter ... En klassisk bladvändare." Daily
Mirror "Gerritsen var läkare innan hon började skriva, och i hennes romaner finner man så många makabra
detaljer att man aldrig mer vill sätta foten på ett sjukhus. Men är man en av dem som inte har något emot
verkligt stark kriminalmedicin kommer hon att hålla en i ett järngrepp." Mail on Sunday "Makaber,
förförisk och kusligt trovärdig." The Times, London "Kiminallitteratur när den är som hypnotiskt och
nervdallrande bäst." Harlan Coben "Tess Gerritsen visar att hon fortfarande är i topp. Jag älskar den här
enastående fängslande historien och kan inte vänta på nästa." Karin Slaughter "Händelsemättad,
underhållande och oemotståndligt fängslande." Chicago Sun-Times "En stark berättelse som behåller
greppet om läsaren långt efter att den sista sidan har vänts." Orlando Sentinel "En hänförande, skickligt
konstruerad thriller som omedelbart griper tag i läsaren och aldrig släpper greppet." Booklist "Har du
aldrig läst Gerritsen, så glöm inte att räkna med elpriset när du köper din första roman av henne ... för tro
mig, du kommer att sitta vaken hela natten." Stephen King Tess Gerritsen är läkare och bestsellerförfattare.
Hon utgav sin första roman 1987 och inledde 2001 serien om kriminalinspektör Jane Rizzoli och
rättsläkaren Maura Isles. Hennes böcker har utgivits i 40 länder och sålts i över 30 miljoner exempar. TV-
serien "Rizzoli & Isles" är baserad på hennes romaner och gestalter. Tess Gerritsen har nu slutat praktisera
och ägnar sig på heltid åt sitt författarskap. Hon är bosatt i Maine.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lärlingsportalen för lärlingar - malare.nu

Pris: 159 kr. Kartonnage, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Den nya lärlingen av John Flanagan på
Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner.

Lärling - Wikipedia

substantiv; singular plural; obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form; nominativ: en
lärling: lärlingen: lärlingar: lärlingarna: genitiv: en ...

HSB BRF Lärlingen i Gislaved - allabrf.se

Styrelse. Per-Anders Johansson 073 9881060; Agnetha Jansson 070 2491108; Lars Jernberg 070
5270808
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LÄRLINGEN

https://www.bo-fi.club/?p=L%C3%84RLINGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=L%C3%84RLINGEN&ln=se
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