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Helvedes flammer Dean R. Koontz Hent PDF Rachael har været gift med den voldelige og dominerende

genforsker Eric Leben i syv år, og nu vil hun skilles. Det vil Eric under ingen omstændigheder gå med til, så
da han ved et uheld træder ud foran en bil og bliver dræbt på stedet, kan Rachael ånde lettet op. Hun er blevet

fri for sin plageånd, men hvad hun ikke ved er, at Eric har brugt sin egen krop til at eksperimentere med
genmanipulation. Der går ikke ret lang tid, før man opdager, at hans afsjælede legeme er forsvundet fra byens
lighus ... Den amerikanske forfatter Dean R. Koontz (f. 1945) er kendt for sine spændingsmættede thrillere,
som ofte strejfer andre genrer så som gyser, fantasy, science fiction og satire. Dean R. Koontz har skrevet

dusinvis af romaner og noveller og har solgt over 450 millioner bøger verden over.
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