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Tag mit hjerte Mary Higgins Clark Hent PDF Forlaget skriver: To år efter mordet på den kendte
skuespillerinde Natalie Raines står hendes eksmand teateragenten Gregg Aldrich tiltalt for forbrydelsen. Da
vaneforbryderen Jimmy Easton står frem og fortæller, at Gregg hyrede ham til at myrde Natalie, tårner

beviserne sig op mod ham.

Den unge, smukke anklager Emily Wallace arbejder på højtryk for at få Gregg dømt, mens hun forsømmer sit
privatliv. Emilys mand Mark døde under Irakkrigen, og siden har hun boet alene med sorgen og sin elskede

hund Bess. Da en hjælpsom nabo flytter ind og tilbyder at hjælpe med hunden, tager Emily imod med
kyshånd – men måske burde hun holde lidt bedre øje med, hvad der foregår i nabolaget ...

Retssagen mod Gregg Aldrich skaber overskrifter i aviserne, og Emily bliver advaret om, at der også vil
komme fokus på hendes fortid og ikke mindst det faktum, at hun har fået foretaget en hjertetransplantation.

Og imens det hele står på, begynder tvivlen at nage Emily: Har hun fat i den rigtige forbryder?

Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk kriminalromanforfatter. Hun debuterede i 1975 med
spændingsromanen "Where Are the Children?" og har siden skrevet flere end 50 internationale bestsellers.
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