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Vintergæk Andrew D. Miller Hent PDF Forlaget skriver: Vintergækker. Det kalder russerne de mange lig, der
kommer til syne, når vinterens tunge snedække smelter væk. De fleste er drukkenbolte og hjemløse, men ikke
få er mordofre, gemt i snedriverne af deres morder. Nick er en advokat i overhalingsbanen, og han har en
tilståelse, som han vil fortælle os. Da han arbejdede i Moskva blev han forført af den smukke og gådefulde
Masha, som viste ham vej gennem byens natklubber, de intime dachas og den udbredte korruption. I samme
øjeblik han faldt for Masha, vidtste han, at han ville miste sig selv og at hun var farlig, men livet i Moskva

var vanedannede, og det var for nemt at begrave hemmeligheder i vinterens sne .

Engelske A.D. Miller har arbejdet som korrespondent i Moskva, og Vintergæk er hans første roman. Bogen
blev stormende modtaget i England, hvor den blev shortlistet til Booker-prisen og fortsat er den titel fra

listen, der er blevet solgt i størst antal. Bogen er solgt til 28 lande.

»Vintergæk angriber alle dine sanser med sin kraft og uhygge. Og den efterlader dog målløs og ´hooked´.«
- The Telegraph
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