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Skyggejæger Chloe Esposito Hent PDF Forlaget skriver: Alvina er tilbage. Og hun er på røven.

Efter at have stjålet sin afdøde tvillingesøsters identitet er Alvina flygtet fra Sicilien sammen med
lejemorderen Nino. Med sig har de en værdifuld diamanthalskæde og en kuffert med to millioner euro, og
Alvina er overbevist om, at hun har fundet sin soulmate i den skruppelløse mafioso. Så da det går op for
hende, at Nino er stukket af med alle pengene og har efterladt hende alene tilbage, indleder hun en

hæsblæsende jagt på ham, fra London gennem Europa til Rom. For ingen slipper godt fra at røvrende Alvina
Knightly. Men kan hun nå at tage hævn, før hun selv bliver indhentet og stillet til regnskab for sine

forbrydelser?

Skyggejæger er anden del af Chloé Espositos trilogi om Alvina Knightly – en spændingsfyldt fortælling om
jalousi, bedrag og hemmeligheder med en vild og original antiheltinde i centrum. 

”En forrygende, vild læseoplevelse.” – Heat 

”Gone Girl plus … med et strejf af Bridget Jones gone bad.”– The Telegraph 

”Hvis Gone Girl var skrevet af Amy Schumer. SÅ underholdende.” – Bryony Gordon, forfatter til Mad Girl

”Bridget Jones møder italiensk mafiafilm, krydret med de mest udsøgte scener fra Fifty Shades of Grey …
vanvittigt underholdende og perfekt læsning til strandturen.” – Amazon  
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