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Intet mindre end døden Erik Storey Hent PDF Seksten år. Det er så lang tid Clyde Barr har været væk fra
Colorados tykke skove, alpefyldte ørkener, og ujævne bjerge. Flygtende fra en fortid fyldt med uhyggelige

minder, er han tilbage efter at have rejst gennem tre kontinenter som jæger, eventyrer, lejesoldat, og
uretfærdigt dømt indsat. Endnu engang er hans fortid ude efter ham…

I det flakkende lys fra et lejrbål modtager Clyde et helt vanvittigt opkald fra sin søster, Jen. Hun når lige at få
tryglet ham om at komme og redde hende, før linjen dør. Clyde ved ikke, hvor meget tid han har, eller hvor
Jen befinder sig. Ej heller hvem der har bortført hende. Det eneste han ved er, at intet mindre end døden kan

stoppe ham fra at redde hende.

Sammen med en ung kvinde ved navn Allie, som har en meget kompleks motivation for at slutte sig til ham
på denne færd, tager Clyde ud på en farefuld søgen efter sin søster. Mens denne nye duo ræser mod tiden, får

Allie ham til at indse, hvad han er blevet til, og hvad han stadig kan være.

Skrevet om bogen:

”En nervepirrende, neglebidende søgen … En rutsjebanetur af en bog, højspændt med en masse overraskende
twists … Original. Fængslende. Spændingsfyldt. Fuld af action. Sandsynlig. Realistisk. Et meget velskrevet
værk … Alt dette plus forfatterens kendskab og kærlighed til Colorados vildmark.” –Washington Times

”Erik Storeys måde at skrive på er exceptionel. Dette er en pragtfuld debut - barsk og gribende hele vejen
igennem.” –The Times

”Bliver en verdensomspændende sensation.” –Daily Mail

”Denne hårdeste-af-de-hårde helt er skabt af en debut-romanforfatter som virkelig ved hvordan han gebærder
sig i vildnisset … Storey kender og elsker dette ujævne terræn.” -New York Times

”Hop med på Clyde Barr-toget nu; du vil have mindre at skulle indhente senere.”-BookReporter
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