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Dødens kunstner Chris Carter Hent PDF Dødens kunstner af Chris Carter er det fjerde bind i serien om
detektiv Robert Hunter og hans assistent Garcia

En sygeplejerskestuderende får sit livs chok, da hun finder sin patient, dommer Derek Nicholson brutalt
myrdet i sin seng. Mordet synes meningsløst, da Nicholson var dødeligt syg og kun havde få uger tilbage at
leve i. Men det der chokere kriminalassistent Robert Hunter mest er det visitkort som morderen har efterladt.
For Hunter betyder dette, at morderen prøver at kommunikere med politiet, men metoden har han aldrig set
før. Og hvad kunne den direkte besked være? Lige da Hunter og hans makker Garcia finder et spor, bliver der

fundet et nyt lig, og et nyt visitkort. Men der er umiddelbar ikke nogen forbindelse mellem ofrene.

Nu må Hunter og Garcia tage dristige midler i brug, inden dødens skulptør er færdig med sit mesterværk.

"...en god gang underholdning fra start til slut ... exceptionelt velegnet til at have med på stranden."
- Weekendavisen
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En sygeplejerskestuderende får sit livs chok, da hun finder sin
patient, dommer Derek Nicholson brutalt myrdet i sin seng. Mordet
synes meningsløst, da Nicholson var dødeligt syg og kun havde få
uger tilbage at leve i. Men det der chokere kriminalassistent Robert
Hunter mest er det visitkort som morderen har efterladt. For Hunter
betyder dette, at morderen prøver at kommunikere med politiet, men
metoden har han aldrig set før. Og hvad kunne den direkte besked
være? Lige da Hunter og hans makker Garcia finder et spor, bliver
der fundet et nyt lig, og et nyt visitkort. Men der er umiddelbar ikke

nogen forbindelse mellem ofrene.

Nu må Hunter og Garcia tage dristige midler i brug, inden dødens
skulptør er færdig med sit mesterværk.

"...en god gang underholdning fra start til slut ... exceptionelt
velegnet til at have med på stranden."
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