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Tusmørkets tjenere Dean R. Koontz Hent PDF På en parkeringsplads foran et supermarked bliver Christines
seksårige søn Joey udsat for et mordforsøg af en skør gammel dame, der kalder sig Mother Grace. Christine er
forfærdet, og nu følger det ene mordforsøg efter det andet. Mother Grace er leder af sekten Tusmørkets Kirke,
som mener, at Joey er Antikrist, og han derfor bliver nødt til at dø. Politiet kan ikke hjælpe Christine, for de
kan ikke bevise, at Mother Grace står bag alle mordforsøgene. Derfor opsøger Christine en privatdetektiv, der

som den eneste forsøger at hjælpe hende – uden at han aner, hvad der er i vente for dem alle tre …

Den amerikanske forfatter Dean R. Koontz (f. 1945) er kendt for sine spændingsmættede thrillere, som ofte
strejfer andre genrer så som gyser, fantasy, science fiction og satire. Dean R. Koontz har skrevet dusinvis af

romaner og noveller og har solgt over 450 millioner bøger verden over.
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