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Hjemsøgt Annika von Holdt Hent PDF En række bestialske mord finder sted i New York, og ofrene har én
ting tilfælles: de er alle mænd, og de er blevet brutalt lemlæstet. FBI-agenten Jack Khaine leder

efterforskningen, og snart viser det sig, at disse seriemord adskiller sig fra andre, fordi de er begået af en
kvinde.

Psykologen Patrice Devon lever en stille tilværelse, præget af eftervirkningerne af den voldtægt og det
mordforsøg, hun blev udsat for tolv år tidligere. Men en ildevarslende båndoptagelse og en række uhyggelige
telefonopringninger fra en kvinde, forvandler snart Patrices liv til et mareridt. Hun betror sig til sin veninde

Sarah, som hun deler praksis med, men Sarah slår det hele hen.

"Forfatteren er dansk, ung, debutant, kvinde og har de tunge drenge som Koontz, King og Grisham som sine
forbilleder. (...) Plottet er upåklageligt skruet sammen."

- Beth Høst, lektør
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