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Route 66-morderen Becky Masterman Hent PDF Som ung FBI-agent var Brigid Quinn den perfekte
lokkemad for seriemordere – slank og blond, tilsyneladende et let bytte. Men da hun bliver ældre, må hun

finde en afløser, en protege, som kan tage hendes plads. Hun træner en nyuddannet agent op og bruger hende
som madding. Og alt går efter planen … lige indtil Route 66-morderen finder maddingen, tager den – og

myrder den unge agent.

Mange år senere kæmper Quinn stadig med det faktum, at hun har en ung kvindes liv på samvittigheden. Hun
har trukket sig tilbage og forsøger at falde ind i rollen som pensionist i forstæderne – indtil det en dag banker
på døren. Den unge kvindes lig er endelig blevet fundet, og morderen er blevet pågrebet. Quinn drages ind i
sagen, og jo mere hun finder ud af om morderen, desto mere overbevist bliver hun om, at de har fanget den

forkerte.

”Hæsblæsende … voldsom … nervepirrende … Becky Masterman viser her, at hun mestrer genren til
fuldkommenhed og skjuler vigtigt bevismateriale på det mest usandsynlige sted – lige for øjnene af os. Men

på intet tidspunkt kommer læseren foran Brigid i opklaringsarbejdet i denne udspekulerede krimi.”
– The New York Times.

”En stor fryd at læse. Spændende og intelligent … og sikke et sprog.”
– Gillian Flynn, forfatter af Kvinden der forsvandt

”Masterman lever op til sit navn i denne mesterlige kombination af et levende persongalleri og et
nervepirrende plot.”
- Library Journal

”En fantastisk debut.”
- Publishers Weekly

”Brigid er en fremragende hovedperson med evner, som er højst usædvanlige for en pensionist … læsere af
Lisa Gardner og Tess Gerritsen vil elske denne bog.”

– Booklist

”En eminent debut, der kunne godt give én den tanke, at Masterman sidder inde med nogle virkelig grimme
hemmeligheder.”
– Kirkus Reviews

”ROUTE 66-MORDEREN er den slags krimi, der holder én vågen hele natten, og Brigid Quinn er en type
FBI-agent, man aldrig har set før, men som man gerne vil se mere til!”

– Peter Robertson

”Jeg var vild med bogen. Man elsker virkelig Brigid Quinn, og Masterman skriver som en engel, der har set
alt for meget ondt.”
– Linwood Barclay

 

Som ung FBI-agent var Brigid Quinn den perfekte lokkemad for
seriemordere – slank og blond, tilsyneladende et let bytte. Men da
hun bliver ældre, må hun finde en afløser, en protege, som kan tage
hendes plads. Hun træner en nyuddannet agent op og bruger hende
som madding. Og alt går efter planen … lige indtil Route 66-

morderen finder maddingen, tager den – og myrder den unge agent.

Mange år senere kæmper Quinn stadig med det faktum, at hun har en



ung kvindes liv på samvittigheden. Hun har trukket sig tilbage og
forsøger at falde ind i rollen som pensionist i forstæderne – indtil det

en dag banker på døren. Den unge kvindes lig er endelig blevet
fundet, og morderen er blevet pågrebet. Quinn drages ind i sagen, og
jo mere hun finder ud af om morderen, desto mere overbevist bliver

hun om, at de har fanget den forkerte.

”Hæsblæsende … voldsom … nervepirrende … Becky Masterman
viser her, at hun mestrer genren til fuldkommenhed og skjuler vigtigt
bevismateriale på det mest usandsynlige sted – lige for øjnene af os.

Men på intet tidspunkt kommer læseren foran Brigid i
opklaringsarbejdet i denne udspekulerede krimi.”

– The New York Times.

”En stor fryd at læse. Spændende og intelligent … og sikke et
sprog.”

– Gillian Flynn, forfatter af Kvinden der forsvandt

”Masterman lever op til sit navn i denne mesterlige kombination af et
levende persongalleri og et nervepirrende plot.”

- Library Journal

”En fantastisk debut.”
- Publishers Weekly

”Brigid er en fremragende hovedperson med evner, som er højst
usædvanlige for en pensionist … læsere af Lisa Gardner og Tess

Gerritsen vil elske denne bog.”
– Booklist

”En eminent debut, der kunne godt give én den tanke, at Masterman
sidder inde med nogle virkelig grimme hemmeligheder.”

– Kirkus Reviews

”ROUTE 66-MORDEREN er den slags krimi, der holder én vågen
hele natten, og Brigid Quinn er en type FBI-agent, man aldrig har set

før, men som man gerne vil se mere til!”
– Peter Robertson

”Jeg var vild med bogen. Man elsker virkelig Brigid Quinn, og
Masterman skriver som en engel, der har set alt for meget ondt.”

– Linwood Barclay
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