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Dyndkongens datter Karen Dionne Hent PDF Helena elskede sin far og den store, vide natur, der omgav deres
bjælkehus. Han lærte hende alt om at overleve. At jage og bevæge sig hurtigt og lydløst gennem Michigans
sumpede marskland. Det var alt, hun kendte til, indtil hun som 12-årig opdagede sandheden om ham: At han
havde kidnappet hendes mor som teenager og holdt hende fanget siden da. At hun var datter af et monster.

I femten år har Dyndkongen, som pressen kaldte ham, siddet bag lås og slå. Da Helena hører om hans flugt fra
fængslet, tager hun sagen i egen hånd. Hun alene ved, hvor han gemmer sig, og hun må bruge alt, hvad hun
lærte som barn for at fange sin far. Undervejs går det op for hende, at han ikke kun er på flugt – han er også

på jagt.

Karen Dionne er en erfaren skribent og forfatter og medlem af International Thriller Writers. Hun har udgivet
flere bøger, "Dyndkongens datter" er første bog på dansk. Hun bor med sin mand i Detroit.

"SÅ TÆT PÅ AT VÆRE EN PERFEKT THRILLER, SOM DET ER MULIGT."

– New York Times Book

"DET LØB MIG KOLDT NED AD RYGGEN."

– People

 

Helena elskede sin far og den store, vide natur, der omgav deres
bjælkehus. Han lærte hende alt om at overleve. At jage og bevæge
sig hurtigt og lydløst gennem Michigans sumpede marskland. Det
var alt, hun kendte til, indtil hun som 12-årig opdagede sandheden
om ham: At han havde kidnappet hendes mor som teenager og holdt

hende fanget siden da. At hun var datter af et monster.

I femten år har Dyndkongen, som pressen kaldte ham, siddet bag lås
og slå. Da Helena hører om hans flugt fra fængslet, tager hun sagen i
egen hånd. Hun alene ved, hvor han gemmer sig, og hun må bruge
alt, hvad hun lærte som barn for at fange sin far. Undervejs går det
op for hende, at han ikke kun er på flugt – han er også på jagt.

Karen Dionne er en erfaren skribent og forfatter og medlem af
International Thriller Writers. Hun har udgivet flere bøger,

"Dyndkongens datter" er første bog på dansk. Hun bor med sin mand
i Detroit.

"SÅ TÆT PÅ AT VÆRE EN PERFEKT THRILLER, SOM DET
ER MULIGT."

– New York Times Book



"DET LØB MIG KOLDT NED AD RYGGEN."

– People
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