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Hellere død end levende Peter James Hent PDF Fjerde bind i den populære krimiserie med

kriminalkommissær Roy Grace, der foregår i en af Englands travleste politikredse omkring Brighton på den
engelske sydkyst. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den fallerede forretningsmand Ronnie

Wilson drager i september 2001 fra Brighton til New York for at holde sit livs vigtigste møde. Det er absolut
sidste udkald, hvis firmaet ikke skal gå konkurs, og huset ikke skal ryge på tvangsauktion. Inden Ronnie når

helt frem til sit møde i World Trade Center, står tårnene imidlertid i flammer, og mens alt er kaos, og
murbrokker og menneskelemmer regner ned om ørerne på ham, får Ronnie en idé: Det her kunne være alle

tiders chance for at starte på en frisk. Seks år senere dukker de sørgelige rester af en kvinde op på en
byggeplads i Brighton og sætter en stopper for kriminalkommissær Roy Graces hyggelige weekendplaner
med kæresten Cleo. Ikke nok med at middagen på den fine restaurant i London nok må aflyses, fundet

trækker til Cleos store fortrydelse også Roy Grace tilbage til fortiden, da skelettet på flere måder passer lidt
for godt til Graces forsvundne kone Sandy.
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