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ET GERNINGSSTED. ET UBESKRIVELIGT BLODBAD.

To nonner bliver brutalt overfaldet indenfor klosterets vægge. Der virker ikke til at være den mindste
antydning af motiv. Men under en obduktion opdager den retsmedicinske patolog, Maura Isles, noget meget

uventet.

Og da endnu et lemlæstet lig dukker op i forbindelse med sagen, drages Isles og kriminalassistent Jane
Rizzoli ind i en skrækindjagende efterforskning, der virker til at implicere alle omkring dem.

Men hvem kan egentlig frasige sig at have syndet? 

Pressen skriver om Tess Gerritsen: 

Ægte page-turner og særdeles  velbegået krimi. Gerritsen snor læseren om sin lillefinger og leverer varen med
knivskarp eksekvering, så man sidder som naglet i læsekrogen ... "Dø igen" er en hæsblæsende thriller. Her
leverer Tess Gerritsen et suverænt og nervepirrende plot, som lægger ud med de foruroligende begivenheder i

Botswana." - Litteratursiden.dk 

"Det er en yderst velskrevet krimi, der kan beskrives som en vaskeægte page-turner. Bogen er meget
letlæselig og nem at bliver opslugt af. Historien og detaljerne følles autentiske, og helhedsindtrykket er

virkelig godt. Kan læses uafhængigt af de andre bøger i serien." - Dansk BiblioteksCenter 

"Bogen var meget bedre, end jeg havde frygtet ... den er velskrevet, spændende, og plottet var helt ok. Tess
Gerritsen kan faktisk lave en god krimi." - god-bog.dk 

"En drabelig gyser." * * * * - Politiken 

"En bog, der er så uhyggeligt spændende, at man kan bliver helt skræmt af synet af en huskat!" - Søndag 

”Gerritsen er uddannet læge, og det tilføjer bogen en særlig grad af autenticitet som man sjældent ser i
genren… Bogen er let at læse, og der er blevet plads til både romantik og bloddryppende mord, og som læser

holdes man fanget indtil de sidste sider… Velskrevet og spændende thriller, med et ganske fængende
omslag.” - Dansk BiblioteksCenter  

”Husk at låse dørene, se dig over skulderen og tjekke under sengen, inden du går i gang med bogen.” * * * *
* - Krimifan.dk (5 hjerter)  

”En virkelig spændende krimi – bogen er skrevet hvor der er tempo over handling, den er spændende,
skræmmende og nervepirrende.” – Bogrummet 

”Bogen er meget spændende, der er både action humor og en god og medrivende historie.” – Krimi-Cirklen  

”Dette er en nervepirrende krimi af bedste skuffe.” - Harlan Coben 

”Hvis du aldrig har læst Gerritsen før, så sørg for at regne prisen på strøm med, når du køber din første roman
af hende – for du kommer til at blive oppe hele natten.” -Stephen King   

Tess Gerritsen er uddannet antropolog og læge. Hun er international bestsellerforfatter og fik sin første
roman udgivet i 1987. I dag har hun trukket sig tilbage fra sin praksis og skriver nu på fuld tid. Tess Gerritsen

bor i Maine I USA.  
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