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En kold vind C. J. Box Hent PDF Forlaget skriver: Danske læsere kender C.J. Box fra de enkeltstående
spændingsbøger Blue Heaven og Helt ud - og lidt længere. Men ved siden af disse har Box faktisk skrevet 11
bøger med vildtbetjenten Joe Pickett som hovedperson, og vi har valgt en introducere denne serie på dansk

med En kold vind.

Da rigmanden Earl Alden bliver fundet dræbt, surret fast til vingen på den vindmølle, han er ved at opføre,
bliver hans kone, Missy, arresteret. Uheldigvis for Joe Pickett er Missy hans svigermor - som han ikke kan
døje! Så Joe ved ikke, hvad han skal gøre, især da de første spor i sagen entydigt peger mod hende. Men

efterhånden sker der ting, som undrer Joe, og han går ind i sagen. På den ene side står den offentlige anklager
og sheriffen og på den anden Joes kone, og samtidig begynder nogle mennesker med store økonomiske

interesser at røre på sig. Så uanset hvilken vej, Joe vælger at gå, så er det ind i et minefelt.      
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