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Game Barry Lyga Hent PDF Andet bind i den hårdtslående thriller om Jazz, sønnen af USA’s mest berømte
seriemorder. Jazz’ far, Billy Dent, er stukket af fra fængslet, og New York er på den anden ende på grund af
en lang række modbydelige mord. Politiet beder Jazz om hjælp, og skyldbevidst tager han af sted. Måske kan
han sone sin fars skyld...? Game er andet bind af spændingsserien I hunt killers. Det er strålende, morbid
underholdning for både unge og vokse – velskrevet, med mange vinkler og en skræmmende psykologisk
indsigt. Ikke en serie for sarte sjæle! Pressen skriver: »Game er ligesom det foregående bind utroligt

velskrevet. Forfatteren har en evne til at komme helt ind under huden på læseren og hans evne til at skildre en
seriemorders tankegang er skræmmende god. […] Det er som om man ikke kan vente på at få svaret sidst i

bogen - man vil vide det NU!« 10/10 stjerner – Bookeater.dk Thrilleren bugner af lig, gode plot og
intrigerende problemstillinger for Jazz og hans kæreste. Persontegningen er særligt interessant,

personlighederne troværdige med en glimrende profilering af Billy, mens Jazz’ gode ven er særdeles
overbevisende som hormonstyret 17-årig, hvis ordforråd nødigt bevæger sig over bæltestedet. – Birthe
Strandby, bogvaegten.dk »En barsk og bloddryppende teenagethriller […] Intens spænding. Anbefales
indkøbt bredt.« – Lars Larsen, Lektør »Sindssygt spændende bog med masser af gys og overraskende

drejninger. Man føler sig som læser en gang imellem helt skizofren på grund af skiftene mellem de forskellige
personers synsvinkel. Bogen er umulig at slippe og giver et uhyggeligt billede af en seriemorders tankegang -

både fra morderens og Jazz´ synsvinkel.« ***** – pallesgavebod.dk

 

Andet bind i den hårdtslående thriller om Jazz, sønnen af USA’s mest
berømte seriemorder. Jazz’ far, Billy Dent, er stukket af fra fængslet,

og New York er på den anden ende på grund af en lang række
modbydelige mord. Politiet beder Jazz om hjælp, og skyldbevidst
tager han af sted. Måske kan han sone sin fars skyld...? Game er

andet bind af spændingsserien I hunt killers. Det er strålende, morbid
underholdning for både unge og vokse – velskrevet, med mange
vinkler og en skræmmende psykologisk indsigt. Ikke en serie for
sarte sjæle! Pressen skriver: »Game er ligesom det foregående bind



utroligt velskrevet. Forfatteren har en evne til at komme helt ind
under huden på læseren og hans evne til at skildre en seriemorders
tankegang er skræmmende god. […] Det er som om man ikke kan
vente på at få svaret sidst i bogen - man vil vide det NU!« 10/10
stjerner – Bookeater.dk Thrilleren bugner af lig, gode plot og
intrigerende problemstillinger for Jazz og hans kæreste.

Persontegningen er særligt interessant, personlighederne troværdige
med en glimrende profilering af Billy, mens Jazz’ gode ven er

særdeles overbevisende som hormonstyret 17-årig, hvis ordforråd
nødigt bevæger sig over bæltestedet. – Birthe Strandby,

bogvaegten.dk »En barsk og bloddryppende teenagethriller […]
Intens spænding. Anbefales indkøbt bredt.« – Lars Larsen, Lektør
»Sindssygt spændende bog med masser af gys og overraskende

drejninger. Man føler sig som læser en gang imellem helt skizofren
på grund af skiftene mellem de forskellige personers synsvinkel.
Bogen er umulig at slippe og giver et uhyggeligt billede af en

seriemorders tankegang - både fra morderens og Jazz´ synsvinkel.«
***** – pallesgavebod.dk
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