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Mørke steder Gillian Flynn Hent PDF Libby Day var syv år gammel, da hendes mor og to søstre blev myrdet
ved Satanofringen i Kinnakee, Kansas. Lille Libby flygtede fra mordstedet ud i den iskolde januarsne, men
overlevede og afgav et opsigtsvækkende vidnesbyrd, der udpegede hendes femtenårige bror, Ben, som

morderen.

Mordklubben er en makaber hemmelig forening, besat af spektakulære forbrydelser. Klubben opstøver Libby
femogtyve år efter mordene i håbet om at kunne indsamle tilstrækkeligt med beviser til at sætte Ben på fri

fod.

Mod et honorar indvilliger hun i at undersøge sagen på ny, samt at afgive en beretning om sine opdagelser.
Brudstykke efter brudstykke kommer den grufulde sandhed for en dag, og pludselig er Libby tilbage hvor

hun begyndte – på flugt fra en morder.

"Flynn er et forrygende uhyggeligt bekendtskab, man gerne vil læse mere af."
Metroxpress (fem stjerner)
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spektakulære forbrydelser. Klubben opstøver Libby femogtyve år
efter mordene i håbet om at kunne indsamle tilstrækkeligt med
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