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Bjerget Luca D'andrea Hent PDF I 1985 blev tre unge mennesker myrdet i Dolomitterne. Ligene var grusomt
skamferede, og sagen forblev uopklaret. Tredive år senere hører Jeremiah Salinger, en amerikansk tilflytter,
tilfældigt om sagen og begynder at grave i bjergets hemmeligheder på trods af de lokales modstand. Jagten på

sandheden ender med at blive som en besættelse for ham.

En italiensk thriller, der vil holde dig lysvågen til sent. For hvad er det for hemmeligheder, der ikke kan tåle
dagens lys? Hvad er det for ondskab, der gemmer sig i bjergene?

Luca D‘Andrea (f. 1979) er en italiensk forfatter, som har skrevet den anmelderroste thriller Bjerget, der
foregår i Dolomitterne. Bogen er strøget ind på bestsellerlisterne verden over, og Luca D‘Andrea er blevet

sammenlignet med blandt andre Stephen King.

"Denne roman kan uden overdrivelse sammenlignes med Stephen King og Jo Nesbø." - La Repubblica

"En perfekt konstrueret thriller." - BR Fernsehen

"En førsteklasses thriller." - ZDF Morgenmagazin

"En strålende debut." - Stern
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