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Der er sket et brutalt mord på en yngre kvinde. For kriminalassistent Michael Ormewood er
opklaringsarbejdet en velkommen flugt fra et ulykkeligt ægteskab.

For specialagent Will Trent fra det regionale efterforskningsteam er det en chance for at løse hans karrieres
mest chokerende mordgåde.

For John Shelley, tidligere straffefange med en fortid som nægter at forblive begravet, udvikler
efterforskningen sig til et mareridt.

Med hjertet i halsen og klamme håndflader kan man ikke andet end at fryde sig over genialt udtænkte plot.
Mørk Treenighed er en page-turner thriller, når den er bedst.

Hør også "Bortført", "Mord for øje", "Vantro", "Hvid død", "Genesis", "Brudt", Dybt fald og hendes seneste,
men absolut bedste "Forbryder"

"Slaughter får dig til at sidde alleryderst på stolen under hele læsningen." - Seattle Post-Intelligencer

"En af USA's bedste krimiforfattere. Et fremragende plot og ubarmhjertig spænding. Slaughter er blevet
sammenlignet med Thomas

Harris og Patricia Cornwell, og for en gangs skyld er det berettiget." - Washington Post
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