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Kongens efterfølger Matthew Arlidge Hent PDF Forlaget skriver: Kongens efterfølger er den nye, fordrejende
og frygtindgydende thriller i serien om Kommissær Helen Grace fra Matthew Arlidge. Arlidge er forfatteren

til Okker gokker, Bro bro brille og Dukkehuset, og er blevet erklæret til at være ”den nye Jo Nesbø”. 

Pressen skriver:

"Jeg synes utrolig godt om en krimi, der som denne på bedste vis forener intens spænding og dramatik med
psykologiske betragtninger." - Krimifan

"Nervepirrende og spændende... for alle læsere af hårdkogte kriminalromaner. En page-turner som er svær at
lægge fra sig" - Dansk BiblioteksCenter

 "En makaber, medrivende thriller" - Sunday Mirror 

"Arlidges fjerde roman om kommissær Helen Grace i Southampton er så god, at nye læsere vil skynde sig at
få fat i de foregående bøger i serien ... Arlidges bipersoner er rørende realistiske, og handlingen tager

overraskende og overbevisende drejninger. Helen er med sine såvel fysiske som følelsesmæssige ar en af de
mest dragende skikkelser i krimiernes verden." - Publishers Weekly

"en fremragende læseoplevelse, og man bliver endnu mere nysgerrig på heltindens skyggesider" -
Litteratursiden.dk

"et gennemtænkt og originalt plot... en interessant historie og et glædeligt gensyn med Helen og co." -
Sidsesbogreol.dk

Om forfatteren:

"Matthew Arlidge er den nye Jo Nesbø." - Richard & Judy Book Club

 "Arlidge væver en isnende uhyggelig gobelin." - The Daily Mail 

"Kommissær Helen Grace er en af de bedste nye krimihelte i årevis." - Jeffery Deaver, bestsellerforfatter

"En fængslende debut … Kommissær Helen Grace er en heltinde med skyggesider, der alligevel vinder
læseren for sig … Siderne flyver bare af sted." - USA Today

"Medrivende ... en vindende heltinde på trods af sine fejl." - USA Today 
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