
Kadaverdoktoren
Hent bøger PDF

Lene Kaaberbøl

Kadaverdoktoren Lene Kaaberbøl Hent PDF Forlaget skriver:

I en død ung piges næsebor finder man nogle små mider der normalt kun optræder hos hunde og ulve.Hvor
kommer de fra? Og kan de have været årsag til pigens død? Det er spørgsmål som 20-årige Madeleine og

hendes far, lægen Albert Karno, meget gerne vil have svar på - helst inden flere lig havner på
´Kadaverdoktorens´ bord. Men i en mellemstor fransk provinsby i 1890´erne anses Madeleines

videnskabelige ambitioner for upassende, og det bliver hverken let eller ufarligt for hende at forfølge
midernes spor . Kadaverdoktoren er første roman i en planlagt serie.

»Det er sanseligt, det er overnaturligt og samtidig med, at det er dødspændende, tegner Kaaberbøl et vidende,
indsigtsfuldt og følsomt portræt af sin heltinde.«

- Nordjyske

»... en helt utrolig vellykket roman, der på en bund af gotisk uhygge beretter om en ung kvindes gryende
emancipering i en tid, hvor videnskabelige fremskridt af mange blev betragtet som djævelens værk - bravo!« 

- Weekendavisen

»En underholdende og fortættet læseoplevelse.«
- Femina

»At man er i dybt professionelle forfatterhænder, mærker man fra allerførste side, der suger læseren ind i et
fascinerende univers.« 

- Jyllands-Posten

»Det er simpelthen hårrejsende suverænt gjort.»
- Weekendavisen
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