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Øje for øje Paul Cleave Hent PDF Forlaget skriver: Kriminalbetjente får oftest samme forespørgsel fra alle
ofres pårørende: Når du finder den, der gjorde det, giv mig fem minutter alene med dem. Og det er præcis,

hvad nogen gør. Nogen hjælper disse ofre med at få deres fem minutter alene med gerningsmanden. 

Da liget af en dømt voldtægtsforbryder bliver fundet, prøver kriminalbetjentene at finde ud af, om det er mord
eller selvmord. Den efterfølgende nat forsvinder endnu to voldtægtsforbrydere. Det er svært at efterforske, når

alle i politistyrken ser ud til at heppe på morderen. 

Men da uskyldige folk begynder at blive slået ihjel, har to kriminalbetjente ikke samme formål, og snart
kæmper de mod noget, de aldrig havde forudset, nemlig hinanden.

Pressen skriver:

”Glubsk fortællekunst der får dig til at tænke og føle”
-The Listener

”… et stærk sans for tempo, action og nogle mindeværdige konfrontationsscener – især på den gamle, gotiske
anstalt, hvor man er fristet til at sige ’det sker kun i Paul Cleave romaner’. Denne sans for tempo er en del af

styrken ved alle disse bøger, sammen med de problemramte karakterer og de lidt skøre scenarier.”
- Kiwicrime.blogspot.dk

”Breaking Bad korrigeret af Coen-brødrene”
- Kirkus Reviews

”Cleave har endnu engang fremstillet en bog, du bare ikke har lyst til at lægge fra dig, før du er færdig med
den.”

- Booksellersnz
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