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Sælsom hvisken - bind 2 Dean R Koontz Hent PDF Hilary Thomas, den smukke, rige og berømte 29-årige
skuespillerinde, har succes i livet på trods af sin hårde opvækst i et alkoholiseret hjem. Men succes er ikke
alt, og Hilary lever en isoleret tilværelse i sit store hus i Beverly Hills. Tony Clemenza er kriminalassistent,
men drømmer i virkeligheden om et liv bag et staffeli. Han tror dog ikke på sit eget talent, og trøster sig i
stedet med, at han er en dygtig politimand. Den dystre morder Bruno Frye er rig, men ulykkelig. Han

hjemsøges af forfærdelige mareridt fra sin barndom, og er altid på jagt efter nye ofre blandt smukke kvinder,
som han bilder sig ind ligner hans afdøde mor. Da Frye første gang overfalder Hilary og prøver at dræbe
hende, affejer politiet hendes anmeldelse som det rene opspind og et udslag af en overspændt fantasi. Men
Tony tror hende, og sammen er de i en kamp mod tiden med Frye lige i hælene. Den amerikanske forfatter
Dean R. Koontz (f. 1945) er kendt for sine spændingsmættede thrillere, som ofte strejfer andre genrer så som
gyser, fantasy, science fiction og satire. Dean R. Koontz har skrevet dusinvis af romaner og noveller og har

solgt over 450 millioner bøger verden over.
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