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Ondskabens bolig Dean R. Koontz Hent PDF "Et vindstød hvirvlede støvet op om hans fødder. Så vendte
stilheden tilbage, som om den livløse nat havde forsøgt at genvinde livet, men kun havde kræfter til et enkelt
skælvende gisp. Et krøllet stykke papir raslede, ført af vinden, hen over fortovet og lagde sig til hvile op ad

hans højre sko.

Så et nyt vindstød.
Papiret hvirvlede videre.
Igen blev natten dødstille.
Et eller andet var på vej."

Dean Koontz‘ nervepirrende gyser "Ondskabens bolig" fortæller om et ungt californisk detektivpar, der bliver
opsøgt af en mand med hukommelsestab, der beder dem tage en sag for ham. Før de ved af det, er de viklet

ind i et bizart familiedrama med genetiske misfostre.

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.

"Det spændende ved Koontz er hans indsigt i, hvordan mørket vokser, og ondskaben formerer sig." – Ekstra
Bladet
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