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På lånt tid Robert Goddard Hent PDF Da Robin Timariot står over for en af sit livs vanskeligste beslutninger,
vælger han at tage ud at vandre i Englands naturskønne egne. Den første dag møder han en elegant,

midaldrende kvinde på et ensomt højdedrag. De veksler kun et par ord, som Robin dog aldrig glemmer. Da
han efter seks dage når frem til sin vandrings mål, viser det sig, at kvinden er blevet myrdet, få timer efter at
han talte med hende. Han kontakter hendes familie og er inden længe dybt involveret i deres anspændte

familieforhold. Først for sent opdager han, at den, der afdækker den skræmmende sandhed om hvad der skete,
næppe vil få lov at slippe fra det med livet i behold.

„Sæt det nødvendige antal timer af til læsning i én køre. Ellers kommer det bare til at gå ud over noget andet,
for De vil ikke kunne slippe bogen.“ - Lars Ole Sauerberg i Jyllands-Posten

„Han har endnu ikke skrevet en roman, der er mindre end fremragende.“ - Jakob Levinsen i Berlingske
Tidende
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