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Broder Odd Dean Koontz Hent PDF Odd Thomas har brug for lidt fred og ro! At gå rundt sammen med
hvileløse døde, de mennesker der af en eller anden grund ikke er gået videre til den næste verden, kan i sig
selv være anstrengende. At Odd derudover har det med at rode sig ud i skrækkelige sager med kidnapninger,
skyderi og ekstrem vold, bidrager i den grad til hans udmattelse. Så Odd går i kloster! Højt oppe i Sierrabjergene, i St. Bartholomew-klostret langt fra alting må det da være muligt at holde lidt ferie. Men Odd har
forregnet sig, og det ved han med det samme, da salig broder Constantine gør ham selskab. Den døde munk
er den første, men snart er der to. Og imens bryder en så voldsom snestorm ud, at man ikke kan se fjenden, før
han er over en.
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udmattelse. Så Odd går i kloster! Højt oppe i Sierra-bjergene, i St.
Bartholomew-klostret langt fra alting må det da være muligt at holde
lidt ferie. Men Odd har forregnet sig, og det ved han med det samme,
da salig broder Constantine gør ham selskab. Den døde munk er den
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