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Pans hemmelighed Michael Katz Krefeld Hent PDF Den unge danske læge Maja Holm er vendt hjem til
Danmark fra Norge - hun er vendt hjem til barndommens kvarter for at give sit eget barn en tryg opvækst.
Men intet er som før. Idyllen er brudt i kvarteret, hvor der på bare tre måneder er blevet dræbt tre drenge. En

uhyggelig profil af Danmarks første seriemorder tegner sig: alle tre drenge er blevet fundet med et
glansbillede med Peter Pan-motiv i hænderne. Vil Peter Pan snart igen flyve ind ad vinduet til et nyt

børneværelse?

Maja Holm bliver hurtigt involveret i de dystre begivenheder på allernærmeste hold ...

"Krefelds roman er meget velskrevet, spændende og noget af det ondeste, jeg længe har læst. Han når helt ind
under huden i sine personbeskrivelser, og han har gjort et kæmpe researcharbejde forud."

- Litteratursiden
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