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Ulykken Linwood Barclay Hent PDF Da Glen Garbers entreprenørvirksomhed vakler efter boligkrisen, føler
hans kone, Sheila, sig nødsaget til at uddanne sig på et aftenkursus, men da hun en aften ikke kommer hjem,

frygter Glen, at der kan være sket hende noget.

Med deres otteårige datter sovende i hjemmet får Glen bekræftet sin værste frygt: Sheila og to andre er
omkommet i en forfærdelig trafikulykke. Sheila er ikke alene død, men det ser også ud til, at hun er skyld i

ulykken.

Tynget af sorg og benægtelse undersøger Glen ulykkens omstændigheder selv. Hvis han bare kan overbevise
sig selv om, at Sheila ikke er skyld i tragedien. Men som flere og flere hemmeligheder dukker op, bliver Glen

konfronteret med noget langt værre …

Linwood Barclay er eminent til at skrue et mysterium sammen.
litteratursiden.dk

Linwood Barclay brillerer i uhyggelige og spændingsfyldte fortællinger om almindelige mennesker i det
tilsyneladende almindelige og fredelige forstads-Amerika. Hans seneste thriller rammer plet.
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… veksler mellem højtryksaction og stillestående ubehag med stor dygtighed.
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Da Glen Garbers entreprenørvirksomhed vakler efter boligkrisen,
føler hans kone, Sheila, sig nødsaget til at uddanne sig på et

aftenkursus, men da hun en aften ikke kommer hjem, frygter Glen, at
der kan være sket hende noget.

Med deres otteårige datter sovende i hjemmet får Glen bekræftet sin
værste frygt: Sheila og to andre er omkommet i en forfærdelig

trafikulykke. Sheila er ikke alene død, men det ser også ud til, at hun
er skyld i ulykken.

Tynget af sorg og benægtelse undersøger Glen ulykkens
omstændigheder selv. Hvis han bare kan overbevise sig selv om, at

Sheila ikke er skyld i tragedien. Men som flere og flere
hemmeligheder dukker op, bliver Glen konfronteret med noget langt
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fortællinger om almindelige mennesker i det tilsyneladende
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