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Dødens ansigt Cody McFadyen Hent PDF "En 16-årig pige står med en pistol mod sin tinding. Omkring
hende ligger tre personer fra hendes seneste adoptivfamilie myrdet. Pigen truer med at skyde sig selv, hvis

hun ikke får lov til at tale med FBI- agent Smoky Barrett. Hun er overbevist om, at en morder har fulgt hende
hele hendes liv og har dræbt alle, hun har elsket. Morderen har med en kunstners lidenskab formet den 16-

årige pige til det perfekte offer – og i sidste ende det perfekte våben.

Smoky Barrett og hendes team indleder jagten på morderen. Det bliver en rejse, der tager hende helt ind i
Dødens Sjæl.

Serie:
DØDENS ANSIGT er den anden bog i serien med den kvindelige FBI-agent Smoky Barrett i hovedrollen. I

Tyskland er der solgt over to millioner eksemplarer af serien om Smoky Barrett. Bøgerne er desuden
bestsellere i Holland, Italien og Frankrig.

Forfatteren:
Cody Mcfadyen er født i 1968 i Texas og bor i Colorado. Hans barske thrillere med Smoky Barrett i

hovedrollen har givet ham et internationalt gennembrud i flere europæiske lande.

Anmeldelser:
- Denne uhyggelige thriller løfter sig langt over den normale standard for bøger med seriemordere. Publishers

Weekly

- DØDENS ANSIGT er en perfekt bog for fans af Deaver, Koontz og King. Harrisfans kan forestille sig en
stærkere Clarice Sterling med flere og dybere ar på sjælen.

Amazon.com

- McFadyen skriver som en erfaren forfatter, og Smoky viser, at hun er en stærk nok hovedperson til at bære
en serie.
Booklist."
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