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Samleren Nora Roberts Hent PDF “ Ruden blev knust. Kvinden fløj ud ad vinduet. Med udbredte arme,
sparkende ben og håret spredt ud som gyldne vinger faldt hun 13 etager ned til det nådesløse fortov.”

Da Lila Emerson, forfatter og professionel huspasser, ved et tilfælde bliver vidne til et mord, tager hendes liv
en mørk drejning.

Politiet siger, at hans bror er morder, men Ashton Archer ved, at Oliver aldrig kunne finde på at slå nogen
ihjel. Han overtaler Lila, forbrydelsens eneste øjenvidne, til at hjælpe ham med at opklare, hvad der virkelig
skete. Ash er kunstmaler og ved med det samme, at Lila skal være hans næste motiv, og jo mere han lærer
hende at kende, jo mere overbevist bliver han om, at hun skal være meget mere end det. Men Lila er vant til

at klare alting selv og er ikke nem at overtale til at give ham og kærligheden en chance.

Sammen rejser Ash og Lila på tværs af verden i jagten på sandheden – fra New Yorks tætpakkede gader til
Firenzes brostensbelagte plazaer. Deres efterforskning bringer dem ind i en eksklusiv kreds af kunstsamlere,
hvor uvurderlige antikviteter bliver købt, solgt, spillet bort og stjålet – hvor det, du ejer, er den, du er, og hvor

det, du begærer, bliver en dødbringende besættelse …

Samleren er en romantisk spændingsroman om mord, kunst og kærlighed.

 

“ Ruden blev knust. Kvinden fløj ud ad vinduet. Med udbredte
arme, sparkende ben og håret spredt ud som gyldne vinger faldt

hun 13 etager ned til det nådesløse fortov.”

Da Lila Emerson, forfatter og professionel huspasser, ved et tilfælde
bliver vidne til et mord, tager hendes liv en mørk drejning.

Politiet siger, at hans bror er morder, men Ashton Archer ved, at
Oliver aldrig kunne finde på at slå nogen ihjel. Han overtaler Lila,
forbrydelsens eneste øjenvidne, til at hjælpe ham med at opklare,

hvad der virkelig skete. Ash er kunstmaler og ved med det samme, at
Lila skal være hans næste motiv, og jo mere han lærer hende at
kende, jo mere overbevist bliver han om, at hun skal være meget

mere end det. Men Lila er vant til at klare alting selv og er ikke nem
at overtale til at give ham og kærligheden en chance.

Sammen rejser Ash og Lila på tværs af verden i jagten på sandheden
– fra New Yorks tætpakkede gader til Firenzes brostensbelagte

plazaer. Deres efterforskning bringer dem ind i en eksklusiv kreds af
kunstsamlere, hvor uvurderlige antikviteter bliver købt, solgt, spillet
bort og stjålet – hvor det, du ejer, er den, du er, og hvor det, du

begærer, bliver en dødbringende besættelse …

Samleren er en romantisk spændingsroman om mord, kunst og



kærlighed.
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