
Dobbeltgængeren
Hent bøger PDF

Tess Gerritsen
Dobbeltgængeren Tess Gerritsen Hent PDF Retsmediciner dr. Maura Isles er vant til at stå ansigt til ansigt

med døden i sit daglige arbejde, men aldrig før har et dødsfald rystet hende så meget. Den kvinde, der findes
skudt i nærheden af Mauras hjem, ligner hende på en prik, helt ned til de mindste detaljer. Den allerede
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gav hende livet … men måske også har tænkt sig at tage det fra hende igen. ... husk at låse dørene, se dig
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