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berømte seriemorder, vendes rollerne pludselig om… Seriens andet bind, Game, efterlod vores tre
hovedpersoner dødeligt sårede. I bind 3 har de overlevet og genoptager jagten på Billy Dent. Men så krydser
Jazz en grænse, som han aldrig har krydset før, og nu tænker hele nationen: »Som far, så søn? Hvem er det
rigtige monster?« Fra New York til Lobo's Nod er jagten i gang, men denne gang er Jazz byttet, mens Billy
Dent lurer i skyggerne. Og bag ved Billy lurer noget værre, noget langt værre: Kragekongen. Blood of my
blood er tredje og sidste del af spændingsserien I hunt killers. Det er strålende, morbid underholdning for
både unge og vokse – velskrevet, med mange vinkler og en skræmmende psykologisk indsigt. Ikke en serie
for sarte sjæle! Pressen skrev: »Plottet er helt unikt, og jeg kan ikke mindes at have blevet så overrasket over

en slutning. Om jeg så havde brugt min mest gysende og bloddrypende fantasi, var jeg ikke kommet i
nærheden af sandheden.« ***** – krimifan.dk »En perfekt afslutning på en helt fantastisk serie! […]sjældent

har jeg læst bøger som er så velformulerede, intelligente og humoristiske på én og samme tid.« (10/10
stjerner) – bookeater.dk »Bogens historie var virkelig spændende; præcis som i de tidligere bøger i serien.
Bogen foregik generelt i et rigtig højt tempo, som gjorde således, at historien bare flød derudaf, og jeg hele

tiden sad med den genkendelige følelse af, at det var umuligt at stoppe min læsning.« (4/5 stjerner) –
boghjoernet.dk
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tredje og sidste del af spændingsserien I hunt killers. Det er
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