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Offergaven Dolores Redondo Hent PDF “Man har mere end svært ved at slippe den konstant fascinerende

læsning. Eneste trøst efter sidste side er, at der heldigvis er to bind mere på vej fra dalen. Jeg kan næsten ikke
vente.” – Politiken ***** [5 hjerter] (om Den usynlige vogter, bind 1) Et tragisk dødsfald i Elizondo-dalen
virker mistænkeligt: En lille pige, blot nogle måneder gammel, bliver fundet død i sin seng. I panden har hun
et rødt mærke, en plet på størrelse med en knap, som om noget er blevet presset mod hendes ansigt. Pigens
oldemor påstår, at ulykken er Ingumas værk; dæmonen som forhindrer de sovende i at bevæge sig og stjæler
deres åndedræt, så de dør i søvne. De retsmedicinske analyser får politikommissær Amaia Salazar til at se
nærmere på andre spædbørnsdødsfald. Efterforskningen afdækker et mønster, som politiet aldrig har set

magen til. Og et voldsomt uvejr truer med at begrave den grufulde sandhed én gang for alle. ---------------------
Offergaven er tredje og sidste bind i den fascinerende, spanske spændingstrilogi med den kvindelige

politikommissær Amaia Salazar i hovedrollen. Trilogien blev indledt med Den usynlige vogter og efterfulgt
af De glemte børn. Trilogien byder på intens spænding og udspiller sig i en varm og autentisk atmosfære. Den
foregår i den smukke Baztán-dal i Baskerlandet i det nordlige Spanien. Dolores Redondo har sat en milepæl
inden for spansk spændingslitteratur. – El Mundo En fængslende psykologisk thriller. – Publisher’s Weekly
Spanske Dolores Redondo er født i 1969. Baztán-trilogien er hendes debut som forfatter. Trilogien har solgt
mere end 600.000 eksemplarer i Spanien og er oversat til 32 sprog. Trilogien udgøres af: Den usynlige vogter,

De glemte børn og Offergaven. Alle tre bøger fås indbundne.

 

“Man har mere end svært ved at slippe den konstant fascinerende
læsning. Eneste trøst efter sidste side er, at der heldigvis er to bind
mere på vej fra dalen. Jeg kan næsten ikke vente.” – Politiken *****
[5 hjerter] (om Den usynlige vogter, bind 1) Et tragisk dødsfald i
Elizondo-dalen virker mistænkeligt: En lille pige, blot nogle

måneder gammel, bliver fundet død i sin seng. I panden har hun et
rødt mærke, en plet på størrelse med en knap, som om noget er

blevet presset mod hendes ansigt. Pigens oldemor påstår, at ulykken
er Ingumas værk; dæmonen som forhindrer de sovende i at bevæge
sig og stjæler deres åndedræt, så de dør i søvne. De retsmedicinske



analyser får politikommissær Amaia Salazar til at se nærmere på
andre spædbørnsdødsfald. Efterforskningen afdækker et mønster,

som politiet aldrig har set magen til. Og et voldsomt uvejr truer med
at begrave den grufulde sandhed én gang for alle. ---------------------
Offergaven er tredje og sidste bind i den fascinerende, spanske
spændingstrilogi med den kvindelige politikommissær Amaia
Salazar i hovedrollen. Trilogien blev indledt med Den usynlige
vogter og efterfulgt af De glemte børn. Trilogien byder på intens
spænding og udspiller sig i en varm og autentisk atmosfære. Den
foregår i den smukke Baztán-dal i Baskerlandet i det nordlige
Spanien. Dolores Redondo har sat en milepæl inden for spansk

spændingslitteratur. – El Mundo En fængslende psykologisk thriller.
– Publisher’s Weekly Spanske Dolores Redondo er født i 1969.
Baztán-trilogien er hendes debut som forfatter. Trilogien har solgt
mere end 600.000 eksemplarer i Spanien og er oversat til 32 sprog.
Trilogien udgøres af: Den usynlige vogter, De glemte børn og

Offergaven. Alle tre bøger fås indbundne.
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