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Med døden i hælene Peter James Hent PDF Det er nytår, og mens resten af Brighton fester, bliver en kvinde
udsat for en grov voldtægt på et værelse på byens fine hotel Metropole. En uge senere bliver en anden kvinde
i byen overfaldet, og noget kunne tyde på, at der er tale om samme gerningsmand - en mand med hang til
dyre damesko. Kriminalkommissær Roy Grace ser straks, at den nye sag minder om sagen om Skomanden,
der i 1997 begik en række voldtægter i Brighton og omegn. Kan det virkelig være den samme gerningsmand,

der efter så mange år er vendt tilbage, eller er der tale om en copycat?

Pressen skriver:

»Den er uhyggelig og spændende – og den har både humor og varme undervejs. Der er så meget gys, at
bogen forbliver spændende trods den komplicerede konstruktion.«

**** – Vejle Amts Folkeblad, Arne Mariager, tirsdag den 9. august

»Vi er nu nået til sjette bind i den ypperlige serie med kriminalkommisær Roy Grace, der på sin helt egen
facon opklarer mord og andre grove forbrydelser i den engelske badeby Brighton.«

– Søndag, 35/2011

»Et er sikkert, der er atter et spændende og solidt drama, som Mr. James præsenterer.«

– Krimicirklen, Finn Hansen, nr. 3 2011

»Denne forfatter skildrer ganske rigtigt godt gammeldags opklaringsarbejde, samtidig med at figurerne er
troværdigt beskrevet.«

– Lektør uge 23, 2011
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