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Sudden death Anne Holt Hent PDF Søskendeparret Anne Holt og Even Holt er tilbage med en ny thriller om
hjertelægen Sara Zuckerman.

Det er yderst modvilligt, at hjertelægen Sara Zuckerman overværer sin første fodboldkamp. En Champions
League-finale mellem Bayern München og Borussia Dortmund i 2013. Idet dommeren fløjter kampen af, er
det kun Sara, der lægger mærke til, at en af spillerne pludselig falder livløs om på banen. Hendes resolutte

indgriben redder Dortmund-spillerens liv for øjnene af millioner af tv-seere.

Saras nyvundne berømmelse gør, at hun bliver kontaktet af finansmogulen Najib Aysha, britisk statsborger
med libanesisk baggrund, ejer af Premier League-klubben Notting Hill og en af verdens største kunstsamlere.
Mødet skal vise sig at blive skæbnesvangert for dem begge – for kunst og fodbold har det til fælles, at penge

er magt og mennesker brikker i finansverdenens koldblodige spil.

Sudden death er andet bind i serien med Sara Zuckerman i hovedrollen.

Den første, Flimmer, udkom i 2011.
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