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Dobbeltgængeren Tess Gerritsen Hent PDF Retsmediciner dr. Maura Isles er vant til at stå ansigt til ansigt
med døden i sit daglige arbejde, men aldrig før har et dødsfald rystet hende så meget, for den kvinde, der
findes skudt i nærheden af Mauras hjem, ligner hende på en prik, helt ned til de mindste detaljer. Og ikke
bare det – en dna-test bekræfter den overrumplende kendsgerning: Den gådefulde dobbeltgænger er rent

faktisk hendes tvillingesøster. Den allerede bizarre drabsefterforskning bliver nu en rejse ind i en fortid fuld af
mørke hemmeligheder og fordrejede sandheder, og Maura føres på sporet af den mor, hun aldrig har kendt –
en iskold og beregnende kvinde, der gav hende livet … men måske også har tænkt sig at tage det fra hende

igen.

“Mesterlig … Gerritsen har aldrig været bedre.” Kirkus Reviews “En overraskende, skrækindjagende
historie.” Sunday Express

“Et heftigt plot med overraskelser og forskrækkelser på hver side … En førsteklasses moderne thriller.”
Guardian

“Historien stryger derudad.” Entertainment Weekly

“Isnende spænding … efterlader læseren åndeløs.” The Philadelphia Inquire
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