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Begravede hemmeligheder Linwood Barclay Hent PDF Da David Harwood bliver bedt om at køre forbi sin
kusine, Marla, der er traumatiseret af at have mistet sit barn ved fødslen, tror han, at det bliver et hyggeligt
afbræk i sit ellers håbløse liv. Men da han ankommer, er der blod på Marlas hoveddør. Og hvad værre er, så

har Marla et lille barn hos sig, som hun hævder, ”en engel” har afleveret til hende.

Kort efter findes en kvinde dræbt, stukket ihjel, og hendes lille dreng er forsvundet. Alt tyder på, at Marla har
gjort noget ganske forfærdeligt.

Men selvom beviserne er overvældende, kan David ganske enkelt ikke tro, at hans kusine har begået mordet.
Men hvis ikke det var Marla, hvem dræbte så Rosemary Gaynor? Og hvorfor tog vedkommende hendes lille
dreng og gav ham til Marla? Det er op til David at finde ud af, hvad der virkelig skete, men han opdager

hurtigt, at sandheden måske er langt værre, end nogen kunne forestille sig.

Barclays hidtil bedste bog.
– Toronto Star

Fascinerende historie og fængslende karakterer.
– The Associated Press

Som en lidt mindre surrealistisk Twin Peaks er dette et overbevisende grotesk portræt af den amerikanske
drøm i krise. Og forvent ikke alle svarene i dette første bind af trilogien – Barclay gemmer masser af

hemmeligheder til de næste to bind.
– Mail on Sunday

Begravede hemmeligheder er en lækkerbisken, skrevet med snilde og flair, og hvad der er endnu vigtigere, en
bog, der ikke fremhæver sine virkemidler, men forudsætter, at læseren er særdeles opmærksom.

– The Independent

Hæsblæsende og kløgtigt plot.
– Sunday Mirror

Begravede hemmeligheder kombinerer på elegant vis et højt tempo a la Harlan Coben med et tvist af Jeffery
Deaver. Der er endda en snert klassisk Stephen King i fremstillingen af en amerikansk lilleby med frygtelige
hemmeligheder. Omdrejningspunktet i dette mesterlige plot er Barclays levendegørelse af den amerikanske
middelklasse og en mands frustrationer over at være tvunget tilbage til sine rødder og illustrerer med al

tydelighed, hvorfor Barclay er en af vor tids bedst sælgende amerikanske krimiforfattere. Det første kapitel
lyder ganske vist ‘Jeg hader den her by’, men læserne bliver forført af Promise Falls’ mørke sjæl.

– Sunday Herald

Barclays største styrke er, hvordan han væver ondskab ind i hverdagssituationer, og det gør han, så det forslår
i Begravede hemmeligheder.

– Daily Express
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