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Helligt og profant Faye Kellerman Hent PDF Peter Decker er på ferie med sin kones, Rina Lazarus, to sønner.
Men ferien bliver afbrudt på dramatisk vis, da den ene af sønnerne finder to forkullede lig. Da det viser sig, at
det ene offer er en 16-årig pige, der har været efterlyst i tre måneder, løber det Peter koldt ned ad ryggen, da
pigen minder ham og hans egen datter. Peter beslutter sig for, at sagen skal opklares koste, hvad det koste vil.

Spørgsmålet er blot om Peters besættelse med at finde pigernes morder ender med at stå i vejen
efterforskningen.

I "Helligt og Profant" er makker- og ægteparret Peter Decker og Rina Lazarus sammen igen i jagten på at
opklare nye forbrydelser.

Faye Kellerman (f.1952) er en amerikansk forfatter. Kellerman har udgivet 27 romaner, hvoraf 8 indtil videre
er udkommet på dansk. Bøgerne om politimanden Peter Decker og hans opklaringsmakker Rina Lazarus har

haft succes over det meste af verden.

 

Peter Decker er på ferie med sin kones, Rina Lazarus, to sønner. Men
ferien bliver afbrudt på dramatisk vis, da den ene af sønnerne finder
to forkullede lig. Da det viser sig, at det ene offer er en 16-årig pige,
der har været efterlyst i tre måneder, løber det Peter koldt ned ad

ryggen, da pigen minder ham og hans egen datter. Peter beslutter sig
for, at sagen skal opklares koste, hvad det koste vil. Spørgsmålet er
blot om Peters besættelse med at finde pigernes morder ender med at

stå i vejen efterforskningen.
I "Helligt og Profant" er makker- og ægteparret Peter Decker og Rina

Lazarus sammen igen i jagten på at opklare nye forbrydelser.

Faye Kellerman (f.1952) er en amerikansk forfatter. Kellerman har
udgivet 27 romaner, hvoraf 8 indtil videre er udkommet på dansk.
Bøgerne om politimanden Peter Decker og hans opklaringsmakker

Rina Lazarus har haft succes over det meste af verden.
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