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Dragens tåre Dean R. Koontz Hent PDF "Tirsdag var en typisk californisk forårsdag med masser af solskin.
Det tegnede til at blive en perfekt dag – indtil Harry Lyon var nødt til at skyde et menneske midt under sin

frokost."

Sådan indleder Dean Koontz sin hæsblæsende gyser "Dragens tåre", hvor politimanden Harry Lyon efter den
dramatiske skudepisode bliver opsøgt af en uhyggelig skikkelse, der fortæller ham, at han skal dø inden
næste solopgang. Herefter går skikkelsen bogstaveligt talt i opløsning, og Harry må nu søge hjælp hos sin

makker Connie for at redde sit liv fra, hvad end det er, skikkelsen advarede ham imod.

Den amerikanske forfatter Dean R. Koontz (f. 1945) er kendt for sine spændingsmættede thrillere, som ofte
strejfer andre genrer så som gyser, fantasy, science fiction og satire. Dean R. Koontz har skrevet dusinvis af

romaner og noveller og har solgt over 450 millioner bøger verden over.
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