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Szort vand Josh Bazel Hent PDF Josh Bazell slog igennem med et brag med sin debutthriller Exgangster, og
nu kommer braget af en opfølger: Szort vand. Det er svært at få job som læge, når man er tidligere hitman for
mafiaen, nu med nyt navn og under vidnebeskyttelse. Det må Dr. Pietro Brnwa, alias Peter Brown, sande. Han
er på flugt fra de gangstere, han plejede at slå ihjel for. Samtidig er han på udkig efter en måde, hvorpå han

kan ramme mafiaen så hårdt, at de vil lade ham være i fred for altid. Dr. Violet Hurst er en sexet og
selvdestruktiv palæontolog ansat af en ekcentrisk og eneboeragtig millionær, hvis besættelse af en obskur
legende om et søuhyre dårligt kan forsvares. Eller kan den? Det er Violets opgave at finde ud af om dette

Loch Ness-agtige søuhyre findes eller ej. Og Pietro Brnwa får tilbudt jobbet som hendes beskyttende ledsager.
Måske er det lige netop den chance Pietro er på udkig efter. Selvfølgelig kan det også være, at det viser sig at
være et helvedes morads af mord, korruption, vanvid og international narkosmugling – for slet ikke at nævne
det lejlighedsvise søuhyre. Men hvor høje er oddsene lige for det? Med Pietro Brnwa involveret er oddsene
sikre. Det bliver vildt. Sort vand er vild, den er sexet, den er rablende, den er afsindig underholdende og den
er vanvittig morsom. Bazells ry som en af krimiverdenens mest opfindsomme og uforglemmelig stemmer slås

fast med Szort vand.

 

Josh Bazell slog igennem med et brag med sin debutthriller
Exgangster, og nu kommer braget af en opfølger: Szort vand. Det er
svært at få job som læge, når man er tidligere hitman for mafiaen, nu
med nyt navn og under vidnebeskyttelse. Det må Dr. Pietro Brnwa,
alias Peter Brown, sande. Han er på flugt fra de gangstere, han
plejede at slå ihjel for. Samtidig er han på udkig efter en måde,

hvorpå han kan ramme mafiaen så hårdt, at de vil lade ham være i
fred for altid. Dr. Violet Hurst er en sexet og selvdestruktiv

palæontolog ansat af en ekcentrisk og eneboeragtig millionær, hvis
besættelse af en obskur legende om et søuhyre dårligt kan forsvares.
Eller kan den? Det er Violets opgave at finde ud af om dette Loch



Ness-agtige søuhyre findes eller ej. Og Pietro Brnwa får tilbudt
jobbet som hendes beskyttende ledsager. Måske er det lige netop den
chance Pietro er på udkig efter. Selvfølgelig kan det også være, at det
viser sig at være et helvedes morads af mord, korruption, vanvid og

international narkosmugling – for slet ikke at nævne det
lejlighedsvise søuhyre. Men hvor høje er oddsene lige for det? Med
Pietro Brnwa involveret er oddsene sikre. Det bliver vildt. Sort vand
er vild, den er sexet, den er rablende, den er afsindig underholdende
og den er vanvittig morsom. Bazells ry som en af krimiverdenens
mest opfindsomme og uforglemmelig stemmer slås fast med Szort

vand.
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