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Blodhøst S.J. Bolton Hent PDF BLODHØST er et gys af en gotisk thriller: Da familien Fletcher flytter ind i et
stort, nyt hus på heden i den isolerede by Heptonclough i Nordengland, forvandles drømmen om et lykkeligt
liv hurtigt til et mareridt. For beboerne i det tilsyneladende fasttømrede samfund er langtfra venligtsindede,
og ikke alle bryder sig om, at familien har bygget deres hus på den gamle kirkegård. Snart bliver familien
hvirvlet ind i ældgamle ofringsritualer, tiårige Tom hører mystiske stemmer, som tilsyneladende kommer ud
af intet, og langsomt går det op for familien, at deres yngste, to år gamle Millie, befinder sig i yderste livsfare.

OM BLODHØST
Da muren mellem familien Fletchers have og kirkegården en nat kollapser, gøres et chokerende fund. Tre
voldsomt tilredte lig af små piger tumler ud af en grav, som kun burde indeholde én lille pige. Landsbyen
kommer i oprør, og den nye præst og den lokale psykiater, som insisterer på at komme til bunds i sagen, må

konfrontere ondskab og familiehemmeligheder, der er så grusomme, at de truer med at splitte det lille
samfund ad.

S. J. Bolton har allerede skabt sig et betydeligt navn med sine velskrevne, originale og uhyggelige thrillere
Offer og Slangehuset, og Blodhøst er præcis lige så skræmmende. Daily Mail

S. J. Bolton skriver i sin egen stil, som er en blanding af gys, krimi og engelsk landsbycharme. ... Krimiagtig
gyser tilsat romantik, engelsk landsbycharme, overnaturlige fænomener og psykopatiske træk, sådan kan den

velskrevne og underholdende Blodhøst karakteriseres. Lone Krøgh, lektør.

S. J. Bolton skriver i et smukt og formfuldendt sprog og er en gedigen gammeldags forfatter i den klassiske
engelske spændingstradition à la Agatha Christie, Ann Cleeves, Stephen Booth og krimi-tv-serien Barnaby.
Endnu en klaustrofobisk indspist engelsk landsby gemmer på dystre hemmeligheder bag den pæne facade - i

dette tilfælde tilsat den gotiske genres mystik à la Edgar Allan Poe og Wilkie Collins. (...) Dette er
forfatterens 3. pageturner med suveræn suspence og et intelligent psykologisk plot. Litteratursiden.dk
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fasttømrede samfund er langtfra venligtsindede, og ikke alle bryder
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piger tumler ud af en grav, som kun burde indeholde én lille pige.

Landsbyen kommer i oprør, og den nye præst og den lokale
psykiater, som insisterer på at komme til bunds i sagen, må
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at de truer med at splitte det lille samfund ad.
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og Blodhøst er præcis lige så skræmmende. Daily Mail
S. J. Bolton skriver i sin egen stil, som er en blanding af gys, krimi
og engelsk landsbycharme. ... Krimiagtig gyser tilsat romantik,

engelsk landsbycharme, overnaturlige fænomener og psykopatiske
træk, sådan kan den velskrevne og underholdende Blodhøst

karakteriseres. Lone Krøgh, lektør.

S. J. Bolton skriver i et smukt og formfuldendt sprog og er en
gedigen gammeldags forfatter i den klassiske engelske
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Booth og krimi-tv-serien Barnaby. Endnu en klaustrofobisk indspist
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