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Rødt Lys Stop S.J. Bolton Hent PDF Hun har en fornemmelse af, at dem, der befinder sig lige uden for hendes
synsfelt, lister nærmere, at de leger rødt lys stop; at hvis hun drejer rundt nu, vil de stå lige foran hende, så tæt

på, at hun kan røre dem.

Den unge kriminalbetjent Lacey Flint har altid været fascineret af myten om Jack the Ripper, Englands mest
berygtede seriemorder, som i 1800-tallets London skamferede og myrdede en række prostituerede. Men hun
har aldrig selv arbejdet på en mordsag, indtil hun en aften gør det chokerende fund af en døende kvinde.

Kvinden er blevet frygteligt lemlæstet med en kniv og udånder i Laceys arme.

Og da Lacey kort tid efter får viden om et brev, som angiveligt er afsendt af morderen, breder uhyggen sig.
Brevets ordlyd minder nemlig i foruroligende grad om et af de breve, som Jack the Ripper efter sigende

sendte til pressen, hvori han gav sig til kende.

Politiets, og ikke mindst Laceys, jagt på morderen bliver et kapløb med tiden, da det står klart, at han
tilsyneladende efterligner Jack the Ripper. For hvem bliver hans næste offer? Og hvorfor er han så opsat på at

få Laceys opmærksomhed?
Rødt lys stop er en intenst spændende thriller med skæbnesvangre tråde tilbage til fortiden.

OM RØDT LYS STOP
Der er uhygge i tykke lag i denne historie, der jonglerer suverænt med pludselige twists i handlingen. Oveni
er der så en hel del om sammenhænge mellem personlige traumer og samfundsmæssigt svigt på undersiden af
det Storbritannien, som David Cameron og hans koalition for tiden administrerer. "Rødt lys stop" er en meget

helstøbt og fascinerende krimi. - Fem stjerner i Jyllands-Posten

S.J. Bolton er klasser over den gennemsnitlige husmorkrimi fra de skandinaviske kolleger. (...) Der er
spænding og tænding fra start til slut, masser af nerve, varmt blod, isnende flodvand og sågar grum humor af

den sorte slags. - Ekstra Bladet

 

Hun har en fornemmelse af, at dem, der befinder sig lige uden for
hendes synsfelt, lister nærmere, at de leger rødt lys stop; at hvis hun
drejer rundt nu, vil de stå lige foran hende, så tæt på, at hun kan røre

dem.

Den unge kriminalbetjent Lacey Flint har altid været fascineret af
myten om Jack the Ripper, Englands mest berygtede seriemorder,
som i 1800-tallets London skamferede og myrdede en række

prostituerede. Men hun har aldrig selv arbejdet på en mordsag, indtil
hun en aften gør det chokerende fund af en døende kvinde. Kvinden
er blevet frygteligt lemlæstet med en kniv og udånder i Laceys arme.

Og da Lacey kort tid efter får viden om et brev, som angiveligt er
afsendt af morderen, breder uhyggen sig. Brevets ordlyd minder

nemlig i foruroligende grad om et af de breve, som Jack the Ripper
efter sigende sendte til pressen, hvori han gav sig til kende.

Politiets, og ikke mindst Laceys, jagt på morderen bliver et kapløb
med tiden, da det står klart, at han tilsyneladende efterligner Jack the



Ripper. For hvem bliver hans næste offer? Og hvorfor er han så opsat
på at få Laceys opmærksomhed?

Rødt lys stop er en intenst spændende thriller med skæbnesvangre
tråde tilbage til fortiden.

OM RØDT LYS STOP
Der er uhygge i tykke lag i denne historie, der jonglerer suverænt
med pludselige twists i handlingen. Oveni er der så en hel del om

sammenhænge mellem personlige traumer og samfundsmæssigt svigt
på undersiden af det Storbritannien, som David Cameron og hans

koalition for tiden administrerer. "Rødt lys stop" er en meget helstøbt
og fascinerende krimi. - Fem stjerner i Jyllands-Posten

S.J. Bolton er klasser over den gennemsnitlige husmorkrimi fra de
skandinaviske kolleger. (...) Der er spænding og tænding fra start til
slut, masser af nerve, varmt blod, isnende flodvand og sågar grum

humor af den sorte slags. - Ekstra Bladet
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