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Dødsmærket Peter James Hent PDF Forlaget skriver: Ellevte bind i den populære britiske krimiforfatter Peter
James' prisbelønnede serie med kriminalkommissær Roy Grace og hans kollegaer i Brighton på den engelske

sydkyst.Det sidste, Jamie Ball hører til sin kæreste, Logan Somerville, er et panisk opkald fra
parkeringskælderen under den etageejendon, de bor i i Brighton. Jamie tilkalder straks politiet, der ankommer
inden for få minutter, men politiet finder ikke andet end Logans bil og mobiltelefon. Logan er væk.Samme
eftermiddag finder et hold bygningsarbejdere liget af en ung kvinde, der har ligget begravet i tredive år. I

første omgang ser Roy Grace og hans hold ingen sammenhæng mellem de to begivenheder. Men så forsvinder
endnu en ung kvinde – og endnu et lig fra fortiden dukker op. Og Roy Grace får mistanke om, at der måske

kan være en forbindelse mellem fortidens og nutidens forbrydelser. Står han over for Brightons første
seriemorder i nyere tid?Pressen skriver: »[…] en krimi, der får én til at ønske, man ikke skal ud ad
døren.«**** – Femina »Spændingen og underholdningen er i højsædet.«– Sanne Mendel, lektør
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