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Ulvemanden Ian Rankin Hent PDF En bestialsk kvindemorder hjemsøger London. Politiet står på bar bund og
må hente hjælp udefra. Valget falder på kriminalkommissær John Rebus fra Edinburgh, der noget ufortjent
har fået ry for at være ekspert i seriemord. Hårdt presset af sin chef accepterer Rebus jobbet - og bliver kastet
ud i et af sit livs værste mareridt. Hans kamp mod Ulvemanden er et kapløb med tiden, og hans ophold i

London bliver et personligt opgør med gamle fordomme skotter og englændere imellem. Og det bliver ikke
bedre, da en smuk, kvindelig psykologiprofessor tilbyder sin hjælp. Rebus tænker og handler utraditionelt og

får i løbet af få dage hele Metropolitan Police på nakken. Imens fortsætter Ulvemanden sin uhyggelige
hærgen med uformindsket kraft – hele tiden et skridt foran politiet, indtil Rebus får en vanvittig idé. Alt
sættes på ét bræt, og Rebus satser sit job i et sidste desperat forsøg på at stoppe mordene ... "Fremragende
moderne krimi, der bekræfter John Rebus’ position som en af de mest fascinerende hovedpersoner i den
moderne kriminallitteratur. Rankin fortjener mange læsere." Niels Lillelund, Jyllands-Posten Tredje bog i

serien om John Rebus.
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