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Affæren James Patterson Hent PDF Forlaget skriver: Udadtil har Lauren Stillwell det hele – en dejlig
ægtemand og en god karriere i New Yorks politi. Men en dag opdager Lauren noget, der får hendes

glansbillede af et liv til at falme totalt. Hun ser sin mand med en anden kvinde. For at tage hævn indleder hun
en affære med sin smarte kollega Scott fra narkoafdelingen, men pludselig tager sagen en ny drejning. Scott
findes myrdet, og Lauren får til opgave at efterforske hans mord. Ingen aner noget om affæren, men Lauren
spørger sig selv, hvor længe hun kan holde den skjult, og hvad der sker med hendes liv og hendes ægteskab,
hvis sandheden kommer frem. James Patterson (f. 1947) er en amerikansk forfatter, der står bag et væld af
spændende krimier og thrillere, hvoraf et par er blevet filmatiseret. James Pattersons bøger er blevet oversat

til flere sprog og har opnået stor succes over hele verden.
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