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Et iskoldt kys John Rector Hent PDF Forlaget skriver: Alt Nate og Sara ønsker er et nyt liv i en ny by, væk
fra kriminaliteten og fattigdommen i deres fortid. Så efter at være blevet kontaktet på et motorvejs-
cafeteria af en mand der tilbyder 500 dollars for en tur til Omaha, spekulerer de på, om lykken er på vej i

deres retning.  

Ved første øjekast ser det ud som lette penge, men efter få timer i bilen er manden død. 

Undervejs til deres mål tvinges de væk fra vejene på grund af en snestorm og fanget i et nedslidt motel ved en
øde motorvej, begynder Nate og Sara at afdække mandens hemmeligheder. Hvem han var, hvordan han døde,

og vigtigst af alt, hvorfor han har to millioner dollars i sin kuffert. 

Før de ved af det, kæmper Nate og Sara for deres liv, og i sidste ende må de hver især beslutte, hvor langt de
er villige til at gå for pengene og deres overlevelse. 

”Et iskoldt kys” er en enkel psykologisk thriller, der tester et ungt par i moralsk korruption, grådighed,
forræderi og kærlighed. Thrilleren har et simpelt og velskrevet plot og en slutning med et forrygende

twist.  

Bogen fås som e-bog.

Anmeldelser:

”En snu og meget gennemført debut.” - Booklist

”John Rektor udnytter Noir-stilarten optimalt med klogtplot og effektiv opbygning.” - Publishers Weekly
(bogbranchebladet i USA)

”En velbygget, tæt sammensat thriller som støt opbyggeren truende stemning side efter side. Som læser ved
manat der vil ske noget slemt på et tidspunkt, bare ikke hvornår,og man er bare nødt til at læse videre...” -

Simon Kernick, bestsellerforfatter

”En fremragende og iskold noir-triller.”- amazon.com

”Iskoldt kys er yderst spændende, foruroligende ogmørk, og jeg var fuldstændig fanget fra første side.” -
goodreads.com   
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