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Langtfra død Peter James Hent PDF Den nat, Brian Bishop myrdede sin kone, lå han og sov sødt i en seng

hundrede kilometer fra gerningsstedet. Det er det paradoks, der møder kriminalkommissær Roy Grace, da han
bliver sat på opklaringen af mordet på den unge smukke Katie Bishop, der findes bundet til en seng i parrets
hjem kun iført en gasmaske. Hvordan fanden kan det lade sig gøre? Har nogen stjålet Bishops identitet, eller
er han bare en fremragende løgner? Langtfra død er tredje bind i den prisbelønnede Roy Grace-serie, der

foregår i en af Englands travleste politikredse omkring den engelske badeby Brighton. »Hovedkarakteren er
spækket med sorte sider, som på bedste krimivis bliver accepteret af læseren, lige indtil de allersidste siders
afsløring af den virkelige sammenhæng.« - Jydske Vestkysten »Guf for Peter James-fans og andre med hang
til nyere, spændingsmættede britiske krimier.« - Tjeck Magazine »En gedigen kriminalroman, dog tilsat en

smule mere action end de klassiske britiske krimier.« - Ugebladet Søndag
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