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Perfekt Liv Nis Jakob Hent PDF Denne roman holder dig vågen om natten. Ludvig lever det perfekte liv, men
hans gravide, smukke og intelligente kone, Natalie, forsvinder pludselig sporløst, og snart finder han sig selv
spærret inde på en psykopatforvaring omgivet af mordere og voldsmænd anklaget for voldtægt af naboens

kone. Skal han tro på den venlige psykiater Karen Harrison, der vil helbrede hans psykotiske
vrangforestillinger eller skal han følge sin panikimpuls og flygte ud i den "virkelighed", som hans dæmoner,
ikke mindst en pensioneret politimand, der til forveksling ligner Robert de Niro, prøver at lokke ham ud i for

at finde den forsvunde kone? Med Perfekt liv har den garvede thrillerforfafter Nis Jakob skrevet en
hæsblæsende og tankevækkende pageturner i et stærkt billeddannede sprog om de pus psyken spiller vores
hjerne, når vi desperat rækker ud efter lykken. SAGT AF LÆSERNE: "Perfekt Liv. Den er fantastisk. Lav en
film over den - Spændende fra første til sidst - Tak for en god bog," Majjbritt Drud - læser. "En fornøjelse at
læse. En udsædvanlig velskrevet og handlingspræget psykothriller" Freddy Thorning, Litteratursiden.dk.

"Årets bedste danske psykologiske thriller" Finn Hansen, Krimicirklen. "Jeg har nydt at læse denne bog. Især
iscenesættelsen af Ludwigs forvirring angående hans realitetsopfattelse er original og medrivende. Det er
sjældent, jeg har læst en bog, der i den grad har glædet mig med utraditionel fantasi og ideer." Ebbe ,

saxo.com "Perfekt Liv FEEED Krimi. Jeg blev meget draget af denne historie som foregår i en nær fremtid.
Øjnene var ved at trille ud at hovedet på mig. Det hele var så genialt fundet på. Man kan ikke lægge den fra

sig, da der hele tiden sker noget uventet, men beskrevet på en helt naturlig forførende måde." Robin,
saxo.com "God tæft for at bygge uforudsigelig spænding op." Jakob Levinsen, Jyllandsposten. "Holder dig

vågen om natten." Bent Christensen ebogzonen

 

Denne roman holder dig vågen om natten. Ludvig lever det perfekte
liv, men hans gravide, smukke og intelligente kone, Natalie,

forsvinder pludselig sporløst, og snart finder han sig selv spærret
inde på en psykopatforvaring omgivet af mordere og voldsmænd
anklaget for voldtægt af naboens kone. Skal han tro på den venlige

psykiater Karen Harrison, der vil helbrede hans psykotiske
vrangforestillinger eller skal han følge sin panikimpuls og flygte ud i
den "virkelighed", som hans dæmoner, ikke mindst en pensioneret



politimand, der til forveksling ligner Robert de Niro, prøver at lokke
ham ud i for at finde den forsvunde kone? Med Perfekt liv har den
garvede thrillerforfafter Nis Jakob skrevet en hæsblæsende og

tankevækkende pageturner i et stærkt billeddannede sprog om de pus
psyken spiller vores hjerne, når vi desperat rækker ud efter lykken.
SAGT AF LÆSERNE: "Perfekt Liv. Den er fantastisk. Lav en film
over den - Spændende fra første til sidst - Tak for en god bog,"
Majjbritt Drud - læser. "En fornøjelse at læse. En udsædvanlig
velskrevet og handlingspræget psykothriller" Freddy Thorning,

Litteratursiden.dk. "Årets bedste danske psykologiske thriller" Finn
Hansen, Krimicirklen. "Jeg har nydt at læse denne bog. Især

iscenesættelsen af Ludwigs forvirring angående hans
realitetsopfattelse er original og medrivende. Det er sjældent, jeg har
læst en bog, der i den grad har glædet mig med utraditionel fantasi
og ideer." Ebbe , saxo.com "Perfekt Liv FEEED Krimi. Jeg blev

meget draget af denne historie som foregår i en nær fremtid. Øjnene
var ved at trille ud at hovedet på mig. Det hele var så genialt fundet
på. Man kan ikke lægge den fra sig, da der hele tiden sker noget

uventet, men beskrevet på en helt naturlig forførende måde." Robin,
saxo.com "God tæft for at bygge uforudsigelig spænding op." Jakob

Levinsen, Jyllandsposten. "Holder dig vågen om natten." Bent
Christensen ebogzonen
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