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Nådesløs Dean R. Koontz Hent PDF Bestsellerforfatteren Cullen "Cubby" Greenwich er vant til gode
anmeldelser og høje salgstal, når han udgiver en bog. Men ved sin nyeste udgivelse bliver han offer for
litteraturkritikeren Shearman Waxx‘ nådesløse og skarpe pen. Det er intet nyt, at Waxx med sin ugunstige
anmeldelser har ødelagt forfatteres karrierer, men denne gang viser han en endnu værre side af sig selv. Han
begynder at terrorisere Cubby og hans familie i en sådan grad, at Cubby må spørge sig selv, hvor al denne

vrede kommer fra, og hvad den i sidste ende kan føre til...
Den amerikanske forfatter Dean R. Koontz (f. 1945) er kendt for sine spændingsmættede thrillere, som ofte
strejfer andre genrer så som gyser, fantasy, science fiction og satire. Dean R. Koontz har skrevet dusinvis af

romaner og noveller og har solgt over 450 millioner bøger verden over.
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