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Ildprøve Sara Paretsky Hent PDF Vic bliver kontaktet af sin gamle grandtante Rosa, der er kommet i knibe.
Rosa har brug for Vics hjælp til at modbevise, at hun skulle have begået underslæb for flere millioner dollars
fra det lokale kloster. På trods af at Rosas kolde forstadshjem ikke just vækker søde minder hos Vic, bliver
hun modvilligt inddraget i redeligheden. Jo længere Vic kommer ind i sagen, jo mere omfattende bliver den.
Da en mystisk fjende dukker op og med grusomme midler forsøger at få hende af vejen, bliver det tydeligt for

Vic, at der er højere og mere magtfulde kræfter på spil – og måske er de tættere på, end hun aner!

Sara Paretsky, født 8. juni 1947 i Iowa, USA, er en amerikansk forfatterinde. Hun er mest kendt for at have
skrevet serien om privatdetektiven V.I. Warshawski, og Paretsky krediteres ofte for at have været den første til

at omdanne kvindens rolle og image i krimigenren.

"Sara Paretskys bog er ikke kun en fryd at læse; Den genopretter politik til sin retmæssige plads i mainstream
detektikromanen, og bringer dermed nyt liv i traditionen." - New Statesman
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