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Ondskab i Paradis Lynda La Plante Hent PDF Sir William Benedict har det hele: rigdom, position, en

strålende karriere, en juvel af en ø i Caribien og den stolthed og selvtillid, der kommer af at være en selvlært
mand. Hans verden er perfekt indtil den dag, da hans politiske protegé, Andrew Maynard, hvis kampagne

William støtter med millioner, begår selvmord. Det giver William et blakket ry, fordi Maynard er
homoseksuel. Alle Williams venner, hans ekskone og børn vender ham ryggen. Han kan ikke holde ud af
være uden for det samfund, han hidtil har været feteret af, så han sværger at tage hævn over sine nærmeste.
Og til at hjælpe sig hyrer han Justin, der ikke har spor imod at udtænke en hævnplan for William. En plan,
der involverer både sex og pengeafpresning af den ledeste slags. William er godt på vej til at få sin hævn,
men må også betale prisen! Lynda La Plante (født Lynda Titchmarsh, 1943) er en engelsk forfatter, der har
skrevet både romaner og manuskripter til tv-serier. Hun er særligt kendt for manuskriptet til den engelske

krimiserie "Prime Suspect" ("Mistænkt") med Helen Mirren i hovedrollen. Lynda La Plante har skrevet inden
for mange forskellige genrer, og flere af hendes bøger er blevet internationale bestsellere.

 

Sir William Benedict har det hele: rigdom, position, en strålende
karriere, en juvel af en ø i Caribien og den stolthed og selvtillid, der
kommer af at være en selvlært mand. Hans verden er perfekt indtil
den dag, da hans politiske protegé, Andrew Maynard, hvis kampagne
William støtter med millioner, begår selvmord. Det giver William et
blakket ry, fordi Maynard er homoseksuel. Alle Williams venner,

hans ekskone og børn vender ham ryggen. Han kan ikke holde ud af
være uden for det samfund, han hidtil har været feteret af, så han
sværger at tage hævn over sine nærmeste. Og til at hjælpe sig hyrer
han Justin, der ikke har spor imod at udtænke en hævnplan for

William. En plan, der involverer både sex og pengeafpresning af den
ledeste slags. William er godt på vej til at få sin hævn, men må også
betale prisen! Lynda La Plante (født Lynda Titchmarsh, 1943) er en
engelsk forfatter, der har skrevet både romaner og manuskripter til
tv-serier. Hun er særligt kendt for manuskriptet til den engelske



krimiserie "Prime Suspect" ("Mistænkt") med Helen Mirren i
hovedrollen. Lynda La Plante har skrevet inden for mange

forskellige genrer, og flere af hendes bøger er blevet internationale
bestsellere.
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