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Camille Pierre Lemaitre Hent PDF CAMILLE er tredje bog i Pierre Lemaitres anmelderroste serie om
kriminalkommissær Camille Verhoeven, hvis kone Irène - i bogen af samme navn - blev myrdet af en

sadistisk seriemorder. Denne gang har Camille åbnet sit hjerte for en ny kvinde, Anne Forestier, men en dag
bliver Anne brutalt overfaldet under et røveri i en juvelerforretning. Hun overlever kun lige med nød og
næppe, og under Camilles efterforskning står det klart for ham, at gerningsmændene ikke har glemt Anne.
Han tager sine forholdsregler og skjuler hende i sin bolig på landet, men alligevel kommer de mystiske

bagmænd på sporet af dem. Nogen må have lækket informationer om, hvor de er. Hvem?

Camille står endnu en gang dybt begravet i en meget personlig efterforskning, som løbende afdækker
chokerende forbindelser mellem Anne, overfaldsmændene, hans kolleger, Irènes morder og ham selv. Pierre
Lemaitre fletter mesterligt flere forskellige tråde sammen i en sønderknugende finale, som vil efterlade

begejstrede læserne af denne uforglemmelige serie godt underholdt og skræmt.

Fans af kriminalkommissær Camille Verhoeven vil kunne se frem til en snarlig filmatisering af Lemaitres
første krimi på dansk, ALEX.

ANMELDERNE SKREV
"Pierre Lemaitre lever op til sit navn, han er en mester. Både som spændingsforfatter med bloddryppende
detaljer som ekstra finesse og som højlitterær kunstner med stolte referencer samt styrke og kant i sproget"

- 5 stjerner, Berlingske

"...noget af det mest nyskabende og bedste inden for krimilitteraturen for tiden."
- Kristeligt Dagblad

"Pierre Lemaitre afslutter med glans og glamour sin trilogi om den lille franske kommissær Camille med
sved, blod og franske tårer."

- 5 hjerter, Politiken
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