
Alvina: Skyggejæger
Hent bøger PDF

Chlo\u00e9 Esposito
Alvina: Skyggejæger Chlo\u00e9 Esposito Hent PDF ”Fantastisk over-the-top og med en hovedperson, man
sent vil glemme.” – Bookpage ALVINA ER TILBAGE. OG HUN ER PÅ RØVEN. Efter at have stjålet sin

afdøde tvillingsøsters identitet er Alvina flygtet fra Sicilien til London sammen med lejemorderen Nino. Med
sig har de en værdifuld diamanthalskæde og en kuffert med to millioner euro, og Alvina er overbevist om, at
hun har fundet sin soulmate i den skruppelløse mafioso. Da Alvina vågner op alene på The Ritz, og det går op
for hende, at Nino er stukket af med alle millionerne, indleder hun en vild jagt på ham, tværs gennem Europa
og til Rom. For ingen slipper godt fra at røvrende Alvina Knightly. Men kan hun nå at tage hævn, før hun

selv bliver indhentet og stillet til regnskab for sine forbrydelser? Og hvad stiller hun op med en død nonne, en
lesbisk våbenhandler og en nuttet gravhundehvalp, efterhånden som de kommer i vejen for hende i den

sommerhede italienske hovedstad? Skyggejæger er anden del af Chloé Espositos stærkt underholdende trilogi
om Alvina Knightly – en hæsblæsende fortælling om søsterjalousi og hemmeligheder, fuld af ucensureret

humor og med en vild og original antiheltinde i centrum. Trilogien er solgt til udgivelse i mere end 25 lande,
og filmrettighederne er solgt til produktionsselskabet bag Fifty Shades of Grey-filmene. ”Bridget Jones møder
italiensk mafiafilm, krydret med de mest udsøgte scener fra Fifty Shades of Grey … vanvittigt underholdende
og perfekt læsning til strandturen.” – Amazon ”En forrygende, vild læseoplevelse.” – Heat ”Gone Girl plus
… med et strejf af Bridget Jones gone bad.”– The Telegraph ”En vild bog – jeg kunne ikke stoppe med at

læse.” – Daily Mail ”Esposito har begået en uforglemmelig sommerdebut.” – Library Journal
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