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Med døden i hælene Peter James Hent PDF Forlaget skriver: Peter James har på få år markeret sig som
Englands største kriminavn. Med døden i hælene er 6. bind i den populære serie om kriminalkommissær Roy

Grace.

Det er nytår, og mens resten af Brighton fester, bliver en kvinde udsat for en grov voldtægt på et værelse på
byens fine hotel Metropole. En uge senere bliver en anden kvinde i byen overfaldet, og noget tyder på, at der
er tale om samme gerningsmand - en mand med hang til dyre damesko. Kriminalkommissær Roy Grace ser

straks, at den nye sag minder om den gamle sag om Skomanden. Kan det virkelig være den samme
gerningsmand, der efter så mange år er vendt tilbage, eller er der tale om en copycat? 

»Peter James behøver næppe nærmere præsentation. Hans krimier med kriminalkommissær Roy Grace i
Brighton er noget af det p.t. bedste i genren.«

- Kristeligt Dagblad
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