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De ugudelige Linda Castillo Hent PDF De ugudelige er den ottende bog i Castillos fascinerende serie med
den tidligere amishpige og nuværende politichef Kate Burkholder som hovedperson.

Politichef Kate Burkholder bliver kaldt til et politidistrikt langt ude på landet. Her ønsker man hendes hjælp i
en eskalerende situation i et isoleret amishsamfund, hvor man har fundet liget af en ung pige. Det lokale
politi er ude af stand til at trænge igennem den mur af tavshed, amishsamfundet møder dem med. Sheriffen

beder Kate om at arbejde undercover og infiltrere samfundet forklædt som amishkvinde.

Kates kæreste, politiefterforsker John Tomasetti, er langt fra begejstret for ideen, velvidende at Kate ikke har
erfaring med undercover-opgaver, og at hun dårligt vil kunne få hjælp, hvis hun skulle få brug for det.

Alligevel tager Kate afsted, og det lykkes hende at infiltrere det lille amishsamfund, hvor hun opdager en
verden bygget på hemmeligheder og løgne, samt en række chokerende forbrydelser. Men hun er fuldstændig

alene og må i sidste ende kæmpe for at slippe væk med livet i behold.
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