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– Politiken

John Verdon er tilbage!

Forfatteren bag Tænk på et tal og Luk øjnene. Og dermed er hovedperson Dave Gurney heldigvis også
tilbage.

I foråret 2000 skabte seriemorderen Den Gode Hyrde skræk og rædsel langs den amerikanske østkyst. Hans
seks ofre var rige, kørte sort Mercedes og blev skudt på klos hold en mørk aften uden vidner. Og Hyrden blev

aldrig fundet og anholdt. Men nu, ti år efter, rører han på sig igen …

Dave Gurney, den højest dekorerede kriminalbetjent i New York Politis historie, har trukket sig tilbage til det
fredelige liv på landet sammen med sin kone Madeleine. Men en dag bliver han opsøgt af Kim, datteren til en
gammel bekendt. Hun er ved at lave en reality tv-serie om mordofre. Mere præcist Den Gode Hyrdes ofre.
Modstræbende går Dave med til at hjælpe hende, og inden længe får han fornemmelsen af, at politiet ikke
gjorde deres arbejde ordentligt, da de efterforskede sagen i sin tid. Samtidig sker der mystiske ting omkring
ham: En sylespids pil lander i hans have, og en ukendt gerningsmand forsøger at skræmme Kim til at opgive
sine tv-udsendelser. En dag får Dave et brev. Det er fra Den Gode Hyrde. Hvis ikke han opgiver sagen, vil der
ske nye mord. Dave må sande, at det har konsekvenser at vække djævlen af hans søvn. Og at han må sætte sit

eget liv på spil for at lokke morderen frem af skjulet.

John Verdon har skrevet tre romaner om eksstrømeren Dave Gurney. Den første, Tænk på et tal, blev en stor
bestseller – også i Danmark – og er solgt til over 20 lande. Det samme er efterfølgeren Luk øjnene og roman

nummer tre, Væk ikke djævlen.

❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎
“krimistoffet sitrer fra første side.”

– Politiken

John Verdon John Verdon har adskillige chefstillinger bag sig, bl.a. hos reklamebureauer og magasiner i New
York. For nylig gik han på pension, og flyttede med sin kone ud på landet nord for New York. Her forfulgte
han sin drøm om at blive forfatter, og det lykkedes. Hans kritikerroste debutkrimi, Tænk på et tal, er i 2010

udkommet i mere end 24 lande verden over.
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