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S for stilhed. En Sue Grafton krimi. Sue Grafton Hent PDF Sue Graftons alfabet-serie tilbage på dansk! S for
Stilhed er privatdetektiv Kinsey Millhones 19. udflugt ind i en verden fuld af spænding og forbrydelse. De
forrige 18 bøger i serien er tidligere udkommet på dansk. Sue Graftons krimier udkommer i 28 lande på 26
forskellige sprog. Hun er en international bestseller og har millioner af læsere verden over. Alene i USA er
førsteoplagene over 1 million eksemplarer. For 35 år siden tog Violet Sullivan sit bedste tøj på, sendte et
fingerkys til sin 7-årige datter og tog til 4. juli-fest. Hun blev aldrig set siden. I den lille californiske by

Serena Station, gik der rygter om at Violet var stukket af med sin elsker. Andre rygter forlød, at hun var blevet
myrdet af sin mand. For datteren Daisy blev Violets forsvinding aldrig forklaret eller glemt. Nu ønsker hun
fred og afklaring, og hun beder derfor privatdetektiven Kinsey Millhone grave i sagen ... Grafton påbegyndte
sin alfabetserie om Kinsey Millhone i 1982 og har senest udgivet V i USA. Med S for Stilhed foreligger der
nu 19 Kinsey Millhone-titler på dansk. I Weekendavisen under overskriften "S for suveræn" skriver Katinka
Bruhn blandt andet: "Den usentimentale privatdetektiv Kinsey Millhone har alle dage været godt selskab."
"Sue Grafton går nemlig bogstaveligt talt alfabetisk frem og lige fra »A for alibi« har hun demonstreret en
suveræn tæft for genren." "Grundigt udfoldede person-og miljøskildringer og virkelig gode plots, som den

kantede, lidenskabelige, men også totalt usentimentale Kinsey Millhone opklarer med alt det til faget hørende
hårde benarbejde. Med andre ord - Grafton springer ikke over, hvor gærdet er lavest, når hun sidder og putter

med intrigens opbygning, men bestræber sig med stor dygtighed på at gestalte en ubrudt linje af logisk
sammenhæng - det er fornemt." I Politiken giver Rasmus Bech bogen 5 hjerter og skriver blandt andet "Åh,
hvilken skøn krimifortælling fra den erfarne, 72-årige Sue Grafton, hvis hovedperson i en stribe bøger i

alfabetserien A for Alibi, B for Bedrag osv. er den kvindelige privatdetektiv Kinsey Millhone, der lever og
arbejder i Californien."
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privatdetektiv Kinsey Millhones 19. udflugt ind i en verden fuld af
spænding og forbrydelse. De forrige 18 bøger i serien er tidligere
udkommet på dansk. Sue Graftons krimier udkommer i 28 lande på

26 forskellige sprog. Hun er en international bestseller og har
millioner af læsere verden over. Alene i USA er førsteoplagene over
1 million eksemplarer. For 35 år siden tog Violet Sullivan sit bedste



tøj på, sendte et fingerkys til sin 7-årige datter og tog til 4. juli-fest.
Hun blev aldrig set siden. I den lille californiske by Serena Station,
gik der rygter om at Violet var stukket af med sin elsker. Andre
rygter forlød, at hun var blevet myrdet af sin mand. For datteren

Daisy blev Violets forsvinding aldrig forklaret eller glemt. Nu ønsker
hun fred og afklaring, og hun beder derfor privatdetektiven Kinsey
Millhone grave i sagen ... Grafton påbegyndte sin alfabetserie om
Kinsey Millhone i 1982 og har senest udgivet V i USA. Med S for
Stilhed foreligger der nu 19 Kinsey Millhone-titler på dansk. I

Weekendavisen under overskriften "S for suveræn" skriver Katinka
Bruhn blandt andet: "Den usentimentale privatdetektiv Kinsey

Millhone har alle dage været godt selskab." "Sue Grafton går nemlig
bogstaveligt talt alfabetisk frem og lige fra »A for alibi« har hun
demonstreret en suveræn tæft for genren." "Grundigt udfoldede

person-og miljøskildringer og virkelig gode plots, som den kantede,
lidenskabelige, men også totalt usentimentale Kinsey Millhone

opklarer med alt det til faget hørende hårde benarbejde. Med andre
ord - Grafton springer ikke over, hvor gærdet er lavest, når hun
sidder og putter med intrigens opbygning, men bestræber sig med
stor dygtighed på at gestalte en ubrudt linje af logisk sammenhæng -
det er fornemt." I Politiken giver Rasmus Bech bogen 5 hjerter og
skriver blandt andet "Åh, hvilken skøn krimifortælling fra den

erfarne, 72-årige Sue Grafton, hvis hovedperson i en stribe bøger i
alfabetserien A for Alibi, B for Bedrag osv. er den kvindelige

privatdetektiv Kinsey Millhone, der lever og arbejder i Californien."
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