
Sindssygelægen
Hent bøger PDF

Caleb Carr

Sindssygelægen Caleb Carr Hent PDF Det er visse ting, der aldrig forandrer sig i New York City. For
hundrede år siden florerede hykleriet blandt byens høje herrer og korruptionen inden for politikorpset ganske
som i dag. Til overflod terroriserer en morderisk galning byens trækkerdrenge, og han har foreløbig haft held

til at myrde foruroligende mange af dem.
I 1896 er psykologiske profiler af vanvittige mordere ikke hverdagskost. De få, der arbejder med den slags, er
oppe mod angst og fordomme i et samfund, der helst ser både de sindssyge og deres behandlere gemt så godt
af vejen som muligt. Men efterhånden som antallet af myrdede stiger til det groteske, tvinges politidirektøren

Theodore Roosevelt til at kontakte den berømte og frygtede sindssygelæge Laszlo Kreizler.

Sammen med sin gamle ven, journalisten John Moore, går Kreizler i gang med en sag, der afslører vanvid på
mange planer – og bringer ham et skridt nærmere døden.

Imponerende kriminalroman. En flot og effektiv romandebut.
-Bent Mohn, Politiken

Brutalt realistisk og intenst underholdende thriller.
-Jakob Levinsen, Berlingske Tidende
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