
Vagt forbi
Hent bøger PDF

Stephen King

Vagt forbi Stephen King Hent PDF Sidste del i Stephen Kings nervepirrende serie med Mercedesmanden.

Om ”Vagt forbi” - lydbog

Noget er vågnet på stue 217. Noget ondt.

I sidste bind ”Vagt forbi” har Stephen King fået sneget noget gys og overnaturligt ind i handlingen. Det er en
rigtig god afslutning på serien med Bill Hodges og Mercedesmanden.

En række selvmord plager byen, hvor Mercedesmorderen 6 år tidligere slog til. Tilsyneladende har de døde
alle forbindelse til den voldsomt hjerneskadede morder, som Bill Hodges mistænker for at spille mere skadet,

end han er.

Brady Hartsfield har siden været indlagt på klinikken og befinder sig i en vegetativ tilstand. Ifølge hans læger
er det usandsynligt, at han nogensinde kommer til sig selv igen. Men bag sin savlen og stirren er Brady vågen
og i besiddelse af dødbringende evner, som gør ham i stand til at forvolde ufattelig ravage uden overhovedet

at forlade hospitalsstuen.

Da Bill og Holly Gibney bliver tilkaldt til i forbindelse med et selvmord, som har tilknytning til Mercedes
massakren, trækkes de ind i deres hidtil farligste sag, som ikke alene bringer deres egne liv i fare, men også
sætter deres nærmeste i farezonen. Hartfield er tilbage og han planlægger – ikke kun over Hodges og hans

venner, men over hele byen.

”Vagt forbi” er indlæst som lydbog af Peter Bøttger

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio
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