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Satans sjæl Cody McFadyen Hent PDF En løgn, en gammel affære, et mørkt begær nogle mennesker har
hemmeligheder, de tager med sig i graven.

Men hvilken mørk hemmelighed gemte den kvinde, der blev myrdet i et passagerfly fra Texas til Virginia? Og
hvilken morder valgte at slå hende ihjel på et fly og uden at efterlade sig et eneste spor?

Det er disse spørgsmål, Smoky og hendes hånd plukkede team tager til Washington D.C. for at undersøge.
Smoky er denne gang på sporet af en morder, der er på sin helt egen mission. En koldblodig seriemorder, der
kender sine ofres allerdybeste hemmeligheder. For ham er intet menneske uskyldigt, heller ikke Smoky.

OM SERIEN:

SATANS SJÆL er den tredje bog i serien om den kvindelige FBI-agent Smoky Barrett. Den første bog
Skyggen udkom i april 2012, hvor den lå adskillige uger på den danske bestsellerliste. Dødens ansigt er

nummer to og udkom i oktober 2012. I Tyskland er serien sammenlagt solgt i over to millioner eksemplarer.

OM FORFATTEREN

Cody McFadyen er en amerikansk forfatter, der er født i 1968 i Texas.
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