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Den anden mand Peter Griffin Hent PDF Under og efter anden verdenskrig hærger massemorderen Samuel
Craig i Londons gader. Men omsider bliver han fanget af politimanden Bobby Woodridge og dømt til døden.

Fireoghalvtreds år senere mister John Graves sine forældre ved en trafikulykke. Efter ulykken får han
psykiske problemer, og for at redde forholdet til sin kæreste, Susan, indvilger han i at opsøge en psykolog.

Han starter i behandling og føler, at tingene begynder at gå i den rigtige retning. Men under hypnose afslører
han en mærkelig viden om massemorderen Samuel Craig. Og det viser sig hurtigt, at hans problemer først lige

er begyndt ...

Peter Griffin er en dansk spændingsforfatter, der af pressen er blevet kaldt "den danske Stephen King".

"Overlegen stilfornemmelse og upåklagelig fornemmelse for, hvornår gysene skal snige sig ind på læseren."
- Ekstra Bladet

"Nervepirrende og spændende."
- Jydske Vestkysten

"Hårrejsende uslippelig læsning."
- Fyns Amts Avis

"Fremragende original thriller af international høj standard."
- Krimicirklen

"Ny spændende dansk forfatter bag uhyggelig god roman."
- Bogsamleren
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