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Kold ild Dean R. Koontz Hent PDF "En jamrende lyd, lavmælt og primitiv, rejste sig i hans strube. I

begyndelsen var den næsten som en hvisken, men lyden voksede i styrke og endte som en hul stønnen. Og da
han vendte sig bort fra den døde mand og så ned ad vejen, steg den hule lyd til et rasende skrig, for pludselig
vidste han, hvad der var sket. Og han vidste, hvad han skulle gøre." Jim Ironheart hjemsøges af en kraft, der
indimellem driver ham ud for at redde menneskeliv, som han på uforklarlig vis kan fornemme er i fare.

Samtidig hjemsøges han af livagtige og skræmmende mareridt, som han ikke selv kan forstå. Journalisten
Holly Thorne forsøger at hjælpe ham, men Jim begynder så småt at frygte, at hendes liv også er i fare. 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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