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Kastaniens DNA Palle Hyldg\u00e5rd Poulsen Hent PDF Kastaniens DNA er den første danske retssalskrimi
nogensinde! "Nervepirrende og overrumplende!" lyder anbefalingen fra tv-ikonet Flemming Toft på forsiden
af Kastaniens DNA. Omtale af historien fra bogens bagside: På tre år er ni unge mænd og kvinder fundet
dræbt med munden opskåret som et stort klovneagtigt smil. Den danske presse har derfor kaldt sagen for
”Klovnemordene”. Et tiende offer får munden skåret op, men overlever mirakuløst. Den franskfødte

milliardær, Pierre Astola, bliver udpeget som gerningsmanden, og hans DNA er på gerningsstedet. Mysteriet
om ”Klovnemordene” virker opklaret. Kun én ting står i vejen. I retten skal Pierre Astola forsvares af den

hårdkogte topadvokat, William Kastanien. Retssalskrimien er meget populær i USA, og nu er genren endelig
kommet til Danmark. Kastaniens DNA har en tør humor, et intelligent plot og vil overraske selv den mest

hardcore krimifan.
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