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Til døden os skiller Charlaine Harris Hent PDF Sookie og Sam har svært ved at koncentrere sig om arbejdet
på Merlotte‘s efter de seneste voldsomme begivenheder, og indtjeningen i baren lider under det. Sookie

afviser derfor med det samme Arlene, da hun beder om at få sit gamle job som bartender tilbage. Det var trods
alt hende, der forsøgte at få Sookie dræbt. Men så bliver Arlene fundet myrdet, og mistanken falder straks på
Sookie, som bliver anholdt. Beviserne mod hende er dog ikke stærke nok, og hun kan løslades mod kaution.

Med hjælp fra sine venner, både de dødelige og ikke-dødelige, beslutter hun sig for at lave sin egen
efterforskning og rense sit navn. Hun finder snart ud af, at for nogen er sandheden bare en hvid løgn og

retfærdighed lig med spildt blod. Og kærlighed er aldrig bare nok ... Til døden os skiller er den trettende og
sidste bog i serien om Sookie Stackhouse. Charlaine Harris skriver både fantasy- og spændingsromaner. Hun

bor med sin familie i en lille by i Arkansas. Charlaine Harris' romaner er solgt i til 36 sprog og 9 mio.
eksemplarer på verdensplan. Hun har som noget enestående haft otte af sine titler liggende på NY-Times'

bestsellerliste på samme tid.

 

Sookie og Sam har svært ved at koncentrere sig om arbejdet på
Merlotte‘s efter de seneste voldsomme begivenheder, og indtjeningen
i baren lider under det. Sookie afviser derfor med det samme Arlene,
da hun beder om at få sit gamle job som bartender tilbage. Det var

trods alt hende, der forsøgte at få Sookie dræbt. Men så bliver Arlene
fundet myrdet, og mistanken falder straks på Sookie, som bliver
anholdt. Beviserne mod hende er dog ikke stærke nok, og hun kan
løslades mod kaution. Med hjælp fra sine venner, både de dødelige
og ikke-dødelige, beslutter hun sig for at lave sin egen efterforskning
og rense sit navn. Hun finder snart ud af, at for nogen er sandheden
bare en hvid løgn og retfærdighed lig med spildt blod. Og kærlighed
er aldrig bare nok ... Til døden os skiller er den trettende og sidste
bog i serien om Sookie Stackhouse. Charlaine Harris skriver både
fantasy- og spændingsromaner. Hun bor med sin familie i en lille by
i Arkansas. Charlaine Harris' romaner er solgt i til 36 sprog og 9



mio. eksemplarer på verdensplan. Hun har som noget enestående haft
otte af sine titler liggende på NY-Times' bestsellerliste på samme tid.
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