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I hunt killers Barry Lyga Hent PDF Hvad nu, hvis verdens mest berygtede seriemorder var din far? Første
bind i spændingsserien om Jazz, der lever som udskud i lokalsamfundet på grund af sin far, massemorderen.
Jazz er bange for, at han selv rummer en mørk side, og at farens svaghed for at myrde er gået i arv. For at

redde sin sjæl, som han siger, hjælper han politiet med at opklare mordsager. Fordi han ved, hvordan mordere
tænker. I hunt killers er første bind i den anmelderroste serie af samme navn. Det er strålende, morbid

underholdning for både unge og vokse – velskrevet, med mange vinkler og en skræmmende psykologisk
indsigt. Ikke en serie for sarte sjæle! Pressen skrev: »… krimitrilogi ud over det sædvanlige … En særdeles
spændende og velfortalt krimi – to be continued! Vi glæder os til fortsættelsen.« – Kent Poulsen, Børn &
Bøger »Det er en forfriskende ny synsvinkel, forfatteren Barry Lyga lægger med sin nye krimiserie: en
seriemorders søn … et af krimilitteraturens mere usædvanlige, måske lidt utroværdige, men aldeles
charmerende og velkomponerede parløb.« ****– Anne Bech-Danielsen, Politiken »For første gang

nogensinde har jeg givet en bog rene 10-taller!! Det er ikke sket før, da der altid har været noget som jeg
syntes kunne være bedre. Men Barry Lyga har virkeligt ramt hovedet på sømmet… Jeg kan slet ikke få
armene ned igen efter at have læst denne bog!« 10/10 stjerner – Bookeater.dk »I Hunt Killers er en rigtig
spændende, men også barsk ungdomskrimi. Der bliver gået til vaflerne, når mord, død og ødelæggelse
beskrives malende og ned til mindste detalje. Bogen er velegnet som frilæsning for de ældste elever i

folkeskolen og opefter.« – Lonni Carlsen, bogbotten.dk »Intenst spændende thriller med et letflydende og
billedskabende sprog. Til krimislugere fra 15 år.« – Lars Larsen, Lektør
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