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Dødens kemi Simon Beckett Hent PDF Da to drenge finder et opløst kvindelig i en skov en stegende hed
sommerdag i juli, er der endnu ingen, der ved, at den lille landsby Manham i Norfolk hærges af en

seriemorder.

Tre år før flyttede David Hunter til byen. En personlig tragedie fik ham til at lægge London bag sig og opgive
karrieren som retsmedicinsk antropolog – specialist i ’gamle lig’, der har ligget så længe, at en almindelig

retsmediciner må give op.

Nu arbejder Hunter udelukkende som landsbylæge. Men selvom han gør alt for at holde sig på afstand af
mordefterforskningen, bliver han mod sin vilje gradvist inddraget i arbejdet. Da den dræbte kvinde samtidig
er en af hans gode bekendte, er Hunter pludselig også selv mistænkt i det lille samfund præget af mistro og
rygtedannelser. Snart forsvinder endnu en ung kvinde, og Hunter indser, at han må træde til med al sin viden,

hvis morderen skal fanges.

Rystende uhyggelig, men også engageret og gribende. Rammer lige i øjet fra første sætning.
-- The Independent on Sunday

Simon Beckett debuterede som forfatter
i 2007 med romanen Dødens Kemi om

den retsmedicinske antropolog David Hunter.
Bogen høstede fantastiske anmeldelser og
er siden blevet fulgt af Skrevet i ild, De
dødes hvisken og Den glemte grav.
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