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Stille partner Jonathan Kellerman Hent PDF Ved en Hollywoodfest støder børnepsykologen Alex Delaware
ind i sin tidligere elskerinde Sharon Ransom, som forlod ham uden et ord for seks år siden. Hun beder Alex
om hjælp, men hendes bønner falder for døve ører. Dagen efter bliver hun fundet død, og plaget af dårlig
samvittighed beslutter Alex sig for at dykke ned i hendes kaotiske liv. Han finder hurtigt frem til, at Sharon
var involveret med den ene mand efter den anden fra de allerøverste samfundslag. Men hver affære viser sig
at være lige depraveret, og Alex ser sin tidligere elskerinde i et sørgeligt og lidet flatterende lys. Imens hober

mordene sig op omkring den ulyksalige kvindes liv. Jonathan Kellerman (f. 1949) følger i sine romaner
psykologen Alex Delaware, som hjælper politiet med at opklare forbrydelser. Kellerman er selv

børnepsykolog, og dette gør ham i stand til at kombinere den traditionelle kriminalroman med elementer fra
den psykologiske thriller. Kellermans bøger er blevet oversat til adskillige sprog, og han har vundet flere
priser for sine mange bestsellere. Ud over Delaware-romanerne har han skrevet essays, non-fiction, anden

skønlitteratur og illustreret børnebøger.
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for seks år siden. Hun beder Alex om hjælp, men hendes bønner

falder for døve ører. Dagen efter bliver hun fundet død, og plaget af
dårlig samvittighed beslutter Alex sig for at dykke ned i hendes

kaotiske liv. Han finder hurtigt frem til, at Sharon var involveret med
den ene mand efter den anden fra de allerøverste samfundslag. Men
hver affære viser sig at være lige depraveret, og Alex ser sin tidligere
elskerinde i et sørgeligt og lidet flatterende lys. Imens hober mordene
sig op omkring den ulyksalige kvindes liv. Jonathan Kellerman (f.
1949) følger i sine romaner psykologen Alex Delaware, som hjælper

politiet med at opklare forbrydelser. Kellerman er selv
børnepsykolog, og dette gør ham i stand til at kombinere den

traditionelle kriminalroman med elementer fra den psykologiske
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han har vundet flere priser for sine mange bestsellere. Ud over
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