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Dødelig besættelse Nicci French Hent PDF Alice Loundon har det hele: En vidunderlig mand, en god
lejlighed i London, et tilfredsstillende karrierejob og en god vennekreds. Hun kaster alt overbord, da hun en
dag får øjenkontakt med en fremmed mand på gaden. To måneder efter gifter hun sig med Adam Tallis, som
han hedder, bjergbestiger og af pressen udråbt til helt, fordi han under en katastrofal opstigning på Mount
Everest reddede flere menneskers liv. Adam fortæller ikke meget om sig selv, men Alice er ligeglad, hun er

besat af sin nye mand og elsker.

Kun langsomt begynder hun at reagere på faresignalerne omkring sig: De anonyme trusselsbreve, konstante
opringninger fra en, der aldrig siger noget og Adams uvilje til at fortælle om sig selv. Efter at have mødt flere
personer fra Adams fortid begynder der at tegne sig et helt andet billede af den mand, hun først var besat af

og nu er forfulgt af.
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