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Ildprøve Sara Paretsky Hent PDF Vic bliver kontaktet af sin gamle grandtante Rosa, der er kommet i knibe.
Rosa har brug for Vics hjælp til at modbevise, at hun skulle have begået underslæb for flere millioner dollars
fra det lokale kloster. På trods af at Rosas kolde forstadshjem ikke just vækker søde minder hos Vic, bliver
hun modvilligt inddraget i redeligheden. Jo længere Vic kommer ind i sagen, jo mere omfattende bliver den.
Da en mystisk fjende dukker op og med grusomme midler forsøger at få hende af vejen, bliver det tydeligt for

Vic, at der er højere og mere magtfulde kræfter på spil – og måske er de tættere på, end hun aner!

Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans højtskattede serie om privatdetektiven
V.I. Warshawski, bedre kendt som Vic. Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang på gang
vikles ind i gådefulde mysterier. Der kan trækkes paralleller til Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter,

men for fans af femikrimi-genren må serien om V.I. Warshawski siges at være moderskibet!

 

Vic bliver kontaktet af sin gamle grandtante Rosa, der er kommet i
knibe. Rosa har brug for Vics hjælp til at modbevise, at hun skulle
have begået underslæb for flere millioner dollars fra det lokale
kloster. På trods af at Rosas kolde forstadshjem ikke just vækker

søde minder hos Vic, bliver hun modvilligt inddraget i redeligheden.
Jo længere Vic kommer ind i sagen, jo mere omfattende bliver den.
Da en mystisk fjende dukker op og med grusomme midler forsøger
at få hende af vejen, bliver det tydeligt for Vic, at der er højere og
mere magtfulde kræfter på spil – og måske er de tættere på, end hun

aner!

Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans
højtskattede serie om privatdetektiven V.I. Warshawski, bedre kendt
som Vic. Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang
på gang vikles ind i gådefulde mysterier. Der kan trækkes paralleller
til Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter, men for fans af
femikrimi-genren må serien om V.I. Warshawski siges at være

moderskibet!
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