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Alt dette vil jeg give dig Dolores Redondo Hent PDF Spaniens bedst sælgende forfatter er tilbage med en

stærk spændingsroman om dystre familiehemmeligheder og destruktivt magtbegær. Da ambulancen
ankommer til en alvorlig trafikulykke i det nordlige Spanien er Manuels mand, Álvaro, allerede død. Et

familiemedlem har identificeret den døde, men hvad lavede Álvaro nær sit fødested i Galicien, når han havde
sagt, at han skulle på forretningsrejse til Barcelona? Og hvorfor har han aldrig fortalt Manuel om sin

velhavende familie og adelige titel som markis? Politiet afslutt er bemærkelsesværdigt hurtigt
opklaringsarbejdet, og hos Álvaros familie møder Manuel kun kulde og afvisning. Sammen med en stædig
pensioneret politimand og en af Álvaros barndomsvenner kaster Manuel sig nu ud i opklaringen af, hvad der
kan være sket, og hvad der gemmer sig bag den tilsyneladende privilegerede familiefacade. Noget tyder
nemlig på, at Álvaro ikke er den eneste, der har lidt en mystisk død. Alt dette vil jeg give dig er en

medrivende thriller om en magtfuld families mørkeste hemmeligheder, om narkotikamisbrug, pædofili,
arrogance og løgne, men også en livsbekræftende fortælling om kærlighed og venskab, loyalitet og håb.

 

Spaniens bedst sælgende forfatter er tilbage med en stærk
spændingsroman om dystre familiehemmeligheder og destruktivt
magtbegær. Da ambulancen ankommer til en alvorlig trafikulykke i
det nordlige Spanien er Manuels mand, Álvaro, allerede død. Et

familiemedlem har identificeret den døde, men hvad lavede Álvaro
nær sit fødested i Galicien, når han havde sagt, at han skulle på
forretningsrejse til Barcelona? Og hvorfor har han aldrig fortalt
Manuel om sin velhavende familie og adelige titel som markis?

Politiet afslutt er bemærkelsesværdigt hurtigt opklaringsarbejdet, og
hos Álvaros familie møder Manuel kun kulde og afvisning. Sammen

med en stædig pensioneret politimand og en af Álvaros
barndomsvenner kaster Manuel sig nu ud i opklaringen af, hvad der
kan være sket, og hvad der gemmer sig bag den tilsyneladende



privilegerede familiefacade. Noget tyder nemlig på, at Álvaro ikke er
den eneste, der har lidt en mystisk død. Alt dette vil jeg give dig er

en medrivende thriller om en magtfuld families mørkeste
hemmeligheder, om narkotikamisbrug, pædofili, arrogance og løgne,
men også en livsbekræftende fortælling om kærlighed og venskab,

loyalitet og håb.
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