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De ubudne Liz Jensen Hent PDF En syvårig pige affyrer en sømpistol mod sin bedstemors hals. En ulykkelig
isoleret hændelse, siger eksperter. De tager fejl. Over hele verden bliver familier myrdet af deres børn. Kan
vold smitte? Det skal antropolog Hesketh Lock finde ud af. Hesketh er lidt af en enspænder og har aldrig
været specielt god til det med relationer og forhold til andre mennesker; det har Aspergers Syndrom sørget

for. Men er det muligt, at han er begavet med særlige evner til at spotte de børn, der uden varsel pludselig slår
deres familier ihjel? De ubudneer et mareridt, der er umuligt at slippe - en magtfuld, psykologisk thriller. Om
forfatteren: Liz Jensen, britisk forfatter med danske rødder, er født og uddannet i Oxford. Hun har arbejdet
med journalistik i Fjernøsten, været producer for BBC, billedhugger i Frankrig, hvor hun skrev sin første

roman. Hendes værker har været nomineret til The Guardian Fiction Award og Orange Prize og er oversat til
mere end tyve sprog.

 

En syvårig pige affyrer en sømpistol mod sin bedstemors hals. En
ulykkelig isoleret hændelse, siger eksperter. De tager fejl. Over hele
verden bliver familier myrdet af deres børn. Kan vold smitte? Det
skal antropolog Hesketh Lock finde ud af. Hesketh er lidt af en

enspænder og har aldrig været specielt god til det med relationer og
forhold til andre mennesker; det har Aspergers Syndrom sørget for.
Men er det muligt, at han er begavet med særlige evner til at spotte
de børn, der uden varsel pludselig slår deres familier ihjel? De
ubudneer et mareridt, der er umuligt at slippe - en magtfuld,

psykologisk thriller. Om forfatteren: Liz Jensen, britisk forfatter med
danske rødder, er født og uddannet i Oxford. Hun har arbejdet med
journalistik i Fjernøsten, været producer for BBC, billedhugger i



Frankrig, hvor hun skrev sin første roman. Hendes værker har været
nomineret til The Guardian Fiction Award og Orange Prize og er

oversat til mere end tyve sprog.
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