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Ind til benet Stephen Booth Hent PDF Peak Destrict i Midtengland er kendt for sine smukt kuperede

landskaber og ensomme hedestrækninger. Men disse idylliske scenarier er også hjemsted for mørke, gamle
familiehemmeligheder. Da et lig dukker op midt på heden er Diane Fry fra kriminalpolitiet straks på sagen.
Flere lig følger og Diane Fry må erkende, at der er nogle større kræfter på spil. Kræfter, der er vævet tæt

sammen med en af områdets gamle tunnelbyggerfamilier Oxley, for hvem selv kriminalpolitiet bliver set som
en uvelkommen forstyrrelse. Og kræfter, der peger på, at denne naturskønne, engelske plet er hjemsted for en
grufuld serieforbryder. Stephen Booth (f. 1952) er en engelsk krimiforfatter og journalist med mere end 25 års
erfaring fra mediebranchen. I 2001 stoppede Stephen Booth sit journalistiske virke for i stedet at hellige sig
forfatterskabet på fuld tid. Året forinden var han netop udkommet med sin første roman i Cooper-Fry-serien.
Debutbogen fik en strålende modtagelse, og sidenhen er serien om kriminalassistenterne Cooper og Fry og
deres ukuelige vilje til at opklare grumme mord i det naturskønne Peak Destrict i Derbyshire England.

 

Peak Destrict i Midtengland er kendt for sine smukt kuperede
landskaber og ensomme hedestrækninger. Men disse idylliske

scenarier er også hjemsted for mørke, gamle familiehemmeligheder.
Da et lig dukker op midt på heden er Diane Fry fra kriminalpolitiet
straks på sagen. Flere lig følger og Diane Fry må erkende, at der er
nogle større kræfter på spil. Kræfter, der er vævet tæt sammen med
en af områdets gamle tunnelbyggerfamilier Oxley, for hvem selv
kriminalpolitiet bliver set som en uvelkommen forstyrrelse. Og
kræfter, der peger på, at denne naturskønne, engelske plet er

hjemsted for en grufuld serieforbryder. Stephen Booth (f. 1952) er en
engelsk krimiforfatter og journalist med mere end 25 års erfaring fra
mediebranchen. I 2001 stoppede Stephen Booth sit journalistiske
virke for i stedet at hellige sig forfatterskabet på fuld tid. Året

forinden var han netop udkommet med sin første roman i Cooper-
Fry-serien. Debutbogen fik en strålende modtagelse, og sidenhen er



serien om kriminalassistenterne Cooper og Fry og deres ukuelige
vilje til at opklare grumme mord i det naturskønne Peak Destrict i

Derbyshire England.
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