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Sov som de døde Annika von Holdt Hent PDF Forlaget skriver: I South Carolina ligger den gamle og
pittoreske Golden Oak-kirkegård. Pga. den sumpede jord i Syden begraver man folk over jorden - i
mausolæer, der er indrettet som rigtige huse med døre og vinduer. En aften hører kirkegårdens gamle

altmuligmand, Charles Peabody, mærkelige lyde fra et af mausolæerne, et perlehvidt stenhus, der lyser i
tusmørket. Da han undersøger sagen nærmere, finder han i krypten et barn - levende begravet!

Politiet er ikke i tvivl om gerningsmandens profil: »Bestialsk og psykopatisk - usædvanlig brutal og
bestialsk.« Men det bliver ikke sidste gang, han - eller hvem det nu er - slår til på den gamle kirkegård ...

Sov som de døde er en gotisk thriller, der udspilles i de smukke sydstater.

Annika von Holdt debuterede i 2001 med bestelleren HJEMSØGT. Den efterfølgende thiller, NATTETIMEN,
blev tildelt Bog & Idé-Prisen i 2003 og er solgt til filmatisering.

"Sproget er flydende og malerisk med en tendens til at være svulstigt. Og hvis man er sart, skal man nok ikke
gribe denne bog som den første. Ikke nok med at forbrydelserne er ækle, så er sprogbruget altså heller ikke
for fine damer... man holdes fast som i en skruestik. Med tilbageholdt åndedræt og skelen til det mørke

vindue. Hørte man ikke lige en sær lyd." - Britta Voergaard Poulsen, Litteratursiden
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