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Svigt Karin Slaughter Hent PDF Forlaget skriver: »Karin Slaughter er en plotmester med noget på hjerte.
Historierne er rå og realistiske, spændingen er nådesløs og hæsblæsende, og når man er færdig, bliver hendes

personer stående stærkt tilbage. Hun er min favorit nr. 1.«
- Sara Blædel

 
 

 Først kysset - så blodet. Sara Linton, børnelæge og retsmediciner i Heartsdale, Georgia, ved udmærket,
hvilke rædsler der kan gemme sig bag lukkede døre i små lokalsamfund. Men da et skænderi mellem
teenagere en lørdag aften i den lokale skaterpark fører døden med sig, og den efterfølgende obduktion

afslører beviser for en rituel selvskamfering og seksuelle overgreb - går det op for Linton, at virkelig ondskab
er tættere på, end hun havde forestillet sig. Sara Linton involveres i efterforskningen tillige med sin eksmand,
politichef Jeffrey Tolliver. Snart må de se i øjnene, at efterforskningen gang på gang forpurres af den kolde
tavshed, de bliver mødt med hos offerets familie og venner. Men sandheden kan ikke begraves for altid.    

 
Svigt er den anden bog i den populære Slaughter-serie med retsmediciner Sara Linton som hovedperson. 
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