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Den cubanske danser Nicole W. Fox Hent PDF På den anden side af San Franciscobugten deltager
kriminalassistent Alex Nash i opklaringen på et grusomt mord begået på den berygtede dødsgang i San

Quentin-fængslet. Uvejret, der raser i skyerne over Golden Gate Bridge, accelererer nådeløst og udvikler sig
til en ødelæggende og sjælden californisk snestorm. Morderen forsvinder sporløst, mens indbyggerne i hele

Marin County og omegn tvinges i øjeblikkelig isolation.

Sideløbende er en uventet nytårsgæst nået frem til fyrmesterboligen på toppen af Cedar Hills hos den
sygdomsramte professor i kunsthistorie, Linn Graham. Alene og forsvarsløs er hun tvunget til at huse og pleje
den sårede fremmede, hvis uhyggelige fortid gemmer på en grum opvækst i Fidel Castros kommunistiske

Cuba, og et slumkvarter i The Bronx, New York.

I kulisserne spøger den rødhårede, manipulerende advokat, Carmen Dupont, en såret ulvehund, og en
mystisk, keltisk nabokone med skumle clairvoyante evner. Og i et kapløb med tiden, må kriminalassistent
Alex Nash nu forssøge at samle alle ledetråde i sin hæsblæsende jagt på den grusomme, undslupne morder.

Nicole W. Fox, f. 1963, er opvokset nær Bristol i Storbritannien. Hun bor i dag i Hejls syd for Kolding. Hun
er uddannet engelsk korrespondent ved Røde Kors og har efterfølgende arbejdet mange år indenfor

modebranchen.

 

På den anden side af San Franciscobugten deltager kriminalassistent
Alex Nash i opklaringen på et grusomt mord begået på den berygtede
dødsgang i San Quentin-fængslet. Uvejret, der raser i skyerne over
Golden Gate Bridge, accelererer nådeløst og udvikler sig til en

ødelæggende og sjælden californisk snestorm. Morderen forsvinder
sporløst, mens indbyggerne i hele Marin County og omegn tvinges i

øjeblikkelig isolation.

Sideløbende er en uventet nytårsgæst nået frem til fyrmesterboligen
på toppen af Cedar Hills hos den sygdomsramte professor i

kunsthistorie, Linn Graham. Alene og forsvarsløs er hun tvunget til
at huse og pleje den sårede fremmede, hvis uhyggelige fortid

gemmer på en grum opvækst i Fidel Castros kommunistiske Cuba,
og et slumkvarter i The Bronx, New York.

I kulisserne spøger den rødhårede, manipulerende advokat, Carmen
Dupont, en såret ulvehund, og en mystisk, keltisk nabokone med

skumle clairvoyante evner. Og i et kapløb med tiden, må
kriminalassistent Alex Nash nu forssøge at samle alle ledetråde i sin

hæsblæsende jagt på den grusomme, undslupne morder.

Nicole W. Fox, f. 1963, er opvokset nær Bristol i Storbritannien.
Hun bor i dag i Hejls syd for Kolding. Hun er uddannet engelsk

korrespondent ved Røde Kors og har efterfølgende arbejdet mange år
indenfor modebranchen.
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