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Irène Pierre Lemaitre Hent PDF IRÈNE er en pre-quel til krimien ALEX. Her hører vi mere om Camille
Verhoevens personlige historie.

Kriminalkommisær Camille Verhoeven er lykkelig: Han er gift med den dejlige Irène og sammen venter de
deres første barn. Men hans tilværelse bliver vendt fuldstændig på hovedet, da han skal opklare et yderst

voldsomt mord. Kun Camille ser forbindelsen i den umotiverede vold - drabsstedet ligner en scene beskrevet i
en krimi af James Ellroy. Der er så mange detaljer, der stemmer overens, at det ikke kan være en tilfældighed.
Pressen får nys om sagen, men det er, som om de ved mere, end Camille fortæller dem. Da de iscenesatte

mord fortsætter med mere og mere bestialske litterære referencer, udvikler sagen sig til at blive personlig for
Camille. Med pressen på sidelinjen og hele offentligheden som vidner skal han forsøge at udmanøvrere en
særdeles udspekuleret morder, der hele tiden er et kapitel foran. Kun én kan komme sejrrig ud af duellen;

ham, der har mindst at miste ...

IRÈNE vandt i 2006 debutprisen ved Festival du Cognac og er i år nomineret til CWA International Dagger
Award 2014.
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