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Fortids synder Ian Rankin Hent PDF I slutningen af 1960´erne hjemsøgte den brutale kvindemorder Bible
John Glasgows gader. Tre kvinder nåede han at myrde, inden han forsvandt sporløst. Han blev aldrig fundet.
Tyve år senere rystes Skotland af endnu en række kvindemord, der i uhyggelig grad minder om dem, Bible

John begik i sin tid ... Johnny Bible er født.

Kriminalkommissær John Rebus har ellers nok at se til i forvejen, men som sædvanlig kan han ikke holde
næsen for sig selv, og inden længe er han hvirvlet ind i et drama, der ikke blot truer hans karriere, men også

hans liv og forstand.

Kåret som årets bedste krimi i både i England og i Danmark. ‘Fortids synder' blev af den engelske Crime
Writers Association tildelt The Golden Dagger Award som årets bedste krimi.

Ottende bog i serien om John Rebus.
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