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Krucifiks-morderen Chris Carter Hent PDF En ung kvinde findes brutalt myrdet i en hytte i Nationalparken i
Los Angeles. Hun er nøgen, hænger fra to træstolper og huden er flået af hendes ansigt, vel at mærke mens
hun stadig var i live. Mordereren har skåret et besynderligt udseende dobbelt-kors i hendes nakke; Krucifiks-
morderens signatur. Men hvordan er det muligt? To år tidligere blev Krucifiks-morderen fanget og henrettet.

Er en kopimorder på spil, eller er kriminalassistent Hunter tvunget til at tænke det utænkelige? Er den
virkelige Krucifiks-morder stadig derude et sted, klar til at angribe og plage Hunter på ny? Robert Hunter og
hans nye assistent står på tærsklen til et mareridt af ufattelige dimensioner og som ingen ende vil tage... En
koldblodig seriemorder, maltrakterede lig, en kriminalassistent på sit livs jagt – Chris Carter har skrevet en

hæsblæsende psykologisk krimi-thriller der får hårene til at rejse sig i nakken.

 

En ung kvinde findes brutalt myrdet i en hytte i Nationalparken i Los
Angeles. Hun er nøgen, hænger fra to træstolper og huden er flået af
hendes ansigt, vel at mærke mens hun stadig var i live. Mordereren
har skåret et besynderligt udseende dobbelt-kors i hendes nakke;
Krucifiks-morderens signatur. Men hvordan er det muligt? To år
tidligere blev Krucifiks-morderen fanget og henrettet. Er en

kopimorder på spil, eller er kriminalassistent Hunter tvunget til at
tænke det utænkelige? Er den virkelige Krucifiks-morder stadig
derude et sted, klar til at angribe og plage Hunter på ny? Robert
Hunter og hans nye assistent står på tærsklen til et mareridt af

ufattelige dimensioner og som ingen ende vil tage... En koldblodig
seriemorder, maltrakterede lig, en kriminalassistent på sit livs jagt –
Chris Carter har skrevet en hæsblæsende psykologisk krimi-thriller



der får hårene til at rejse sig i nakken.
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