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Uskyldig Scott Turow Hent PDF Mere end tyve år efter at Rusty Sabich og Tommy Molto stod ansigt til
ansigt i retssalen, mødes de to nu igen i en medrivende psykologisk kamp. Da Sabich, som har passeret de
tres og er øverste dommer ved appelretten, finder sin kone, Barbara, død under mystiske omstændigheder,

anklager Molto ham for mord – for anden gang – med de forviklende konsekvenser det nu har.

Med sin fænomenale indsigt i den menneskelige psykes mørke steder og retssystemets tilsyneladende
uskyldige intriger beviser Scott Turow atter en gang sit mesterskab. Han er om nogen i stand til at ødelægge
læsernes nattesøvn, tvunget som vi er til at læse til langt ud på natten, desperate efter at vide, hvem der er den

skyldige.

Atter en gang må Rusty Sabich se sig selv i den forkerte stol i et sindsoprivende retssalsdrama, der fint
afspejler en kompleks virkelighed med nuancerede personer, der er præget af deres historier, deres traumer,

deres glæder og drømme.
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