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Dødens galleri Chris Carter Hent PDF En morder er i færd med at skabe sit mesterværk … og han vil have dig
med i sin samling …

”I mine enogtredive år ved politiet har jeg set rigeligt med vanvittige ting, men hvis jeg fik lov at vælge én
ting, jeg kunne slette fra hukommelsen, så ville jeg vælge dét derinde.”

En kvindelig topmodel bliver fundet myrdet i sit hjem. Morderen har flået hende, skåret hænder og fødder af
hende og oversmurt væggene i hendes soveværelse med blod. På hendes ryg har morderen snittet en besked.

Snart viser det sig, at hun ikke er det eneste offer. Der er tale om en seriemorder, og han har mange
overraskelser i ærmet.

Fuldstændig uventet tvinges Hunter og Garcia til at arbejde sammen med FBI i jagten på morderen, hvis jagt
efter ofre overskrider statsgrænser; En psykopat, som elsker at myrde, fordi det er andet og mere end blot

mord for ham – det er kunst.
Velkommen til dødens galleri.

Carter har en fortid som kriminalpsykolog, og det er med til at gøre morderne i hans romaner endnu mere
skræmmende.
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Et isnende og fængslende portræt af en psykopat, som viser, at Carter er kommet på niveau med Jeffrey
Deaver.
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