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Silkeorm Robert Galbraith Hent PDF Forlaget skriver: Da romanforfatteren Owen Quine forsvinder, ringer
hans kone til privatdetektiven Cormoran Strike. I begyndelsen tror hun blot, at han er stukket af for sig selv et
par dage - som han har gjort før - og hun beder Strike om at finde ham og hente ham hjem igen. Efterhånden
som Strike efterforsker sagen, bliver det klart, at der ligger mere bag Quines forsvinden, end hans kone tror.
Romanforfatteren har netop lagt sidste hånd på et manuskript, der rummer giftige portrætter af stort set alle,
han kender. Hvis romanen blev udgivet, ville den ødelægge adskillige liv, så der er mange, der har god grund

til at ville gøre ham tavs. 

Da Quine findes myrdet under bizarre omstændigheder, bliver det en kamp mod uret for at forstå den brutale
morders motiver - en morder, der ikke ligner nogen anden, Strike nogensinde har været ude for.

Silkeorm er en åndeløst spændende kriminalroman med uventede forviklinger og overraskelser på hver eneste
side. Bogen er bind to i den anmelderroste serie med Cormoran Strike og hans energiske, unge assistent

Robin Ellacott.
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