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Dobbeltgænger Dean R. Koontz Hent PDF Martin Stillwater lever et dejligt og fyldestgørende liv: Han er
lykkeligt gift, har to dejlige døtre og lever af at være forfatter. Men der er en anden mand, der misunder ham

noget så frygteligt, og denne mand er af en ondsindet karakter, der gør ham i stand til hvad som helst.

Ligheden mellem de to mænd er så slående, at manden ikke kan acceptere, at Martin Stillwater har opnået alt
det, han selv drømte om. En uhyggelig plan formes i hans syge hjerne, som kommer til at få frygtelige

konsekvenser for Martin Stillwater og hele hans familie.

Den amerikanske forfatter Dean R. Koontz (f. 1945) er kendt for sine spændingsmættede thrillere, som ofte
strejfer andre genrer så som gyser, fantasy, science fiction og satire. Dean R. Koontz har skrevet dusinvis af

romaner og noveller og har solgt over 450 millioner bøger verden over.

 

Martin Stillwater lever et dejligt og fyldestgørende liv: Han er
lykkeligt gift, har to dejlige døtre og lever af at være forfatter. Men
der er en anden mand, der misunder ham noget så frygteligt, og

denne mand er af en ondsindet karakter, der gør ham i stand til hvad
som helst.

Ligheden mellem de to mænd er så slående, at manden ikke kan
acceptere, at Martin Stillwater har opnået alt det, han selv drømte

om. En uhyggelig plan formes i hans syge hjerne, som kommer til at
få frygtelige konsekvenser for Martin Stillwater og hele hans familie.

Den amerikanske forfatter Dean R. Koontz (f. 1945) er kendt for sine
spændingsmættede thrillere, som ofte strejfer andre genrer så som
gyser, fantasy, science fiction og satire. Dean R. Koontz har skrevet
dusinvis af romaner og noveller og har solgt over 450 millioner

bøger verden over.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Dobbeltgænger&s=dkbooks

