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Iskold død Bernard Minier Hent PDF I Pyrenæerne gør nogle arbejdsmænd en dag et grufuldt fund. Øverst på
et tilfrosset bjerg hænger der et hestekadaver på kablet til svævebanen. Hovedet er skåret af.

Samme dag har en ung kvinde første arbejdsdag på en psykiatrisk sikringsanstalt, der ligger bare få kilometer
fra stedet, hvor den døde hest blev fundet. Her skal hun arbejde med nogle af de allerfarligste kriminelle.

Politikommissær Servaz fra Toulouse kan ikke forstå, hvorfor han er blevet kaldt ud for at se nærmere på et
dødt dyr. Men det står hurtig klart, at der er noget yderst foruroligende ved sagen: På hesten finder man dna
fra en meget berygtet massemorder, som sidder i sin celle ikke langt derfra på en psykiatrisk sikringsanstalt.

Bare få dage efter sker det første mord ...

I dette snedækkede, kolde og svært fremkommelige landskab, dybt inde i Pyrenæerne, folder en mørk historie
om hævn sig ud.

ISKOLD DØD har vundet Prix Polar au Festival de Cognac 2011, Prix "Découverte" Polars Pourpres 2012 og
Prix de l’Embouchure 2012.

Har solgt over 200.000 eks. i Frankrig og vundet flere debutantpriser. Er solgt til 14 lande

ANMELDERNE SKREV
"Miniers udførelse matcher hans ubestridelige dygtighed." -Publisher’s Weekly.

"Velfungerende krimi med en snigende ondskab, der får spændingen til at stige til rædsel. Kan anbefales til
læsere af Pierre Lemaitres Alex samt skandinaviske krimier." – Booklist

"Original. Man er garanteret spænding … og kuldegysninger." – Elle
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