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Dr. Død Jonathan Kellerman Hent PDF Børnepsykologen Alex Delaware bliver kontaktet af Los Angeles'
politi, da en læge findes brutalt myrdet. Alex og hans ven, detektiven Sturgis, finder hurtigt ud af, at lægen
gennem tiden har hjulpet over 50 mennesker med at begå selvmord. Derfor vender de nu blikket mod de

afdødes pårørende for at undersøge, om en af dem kunne have taget hævn over deres kæres banemand. Er der
tale om et simpelt hævnmord, eller ligger et helt andet motiv til grund for forbrydelsen? Jonathan Kellerman
(f. 1949) følger i sine romaner psykologen Alex Delaware, som hjælper politiet med at opklare forbrydelser.
Kellerman er selv børnepsykolog, og dette gør ham i stand til at kombinere den traditionelle kriminalroman
med elementer fra den psykologiske thriller. Kellermans bøger er blevet oversat til adskillige sprog, og han
har vundet flere priser for sine mange bestsellere. Ud over Delaware-romanerne har han skrevet essays, non-

fiction, anden skønlitteratur og illustreret børnebøger.
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