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En kold vind C.J. Box Hent PDF Da jagtbetjent Joe Pickett på sin morgenpatrulje får øje på en skikkelse, der
hvirvler rundt i luften, bundet til en vindmøllevinge, tror han ikke sine egne øjne. Og endnu større bliver

forbløffelsen, da skikkelsen viser sig at være Earl Alden, en af Wyomings største jordbesiddere og
ejendomsudviklere, som nu ufrivilligt og med et skudhul i brystet er blevet tilbehør til en af sine egne

vindmøller.

Hurtigt står det klart, at Earl Aldens kone Missy er den hovedmistænkte. Det ville ikke være et problem for
Joe Pickett, hvis ikke Missy var hans svigermor.  Missy hævder, at hun er uskyldig, og Joe vil gerne – for sin

kones skyld – tro på det, men alle spor peger på hende.

Presset af sin kone på den ene side og på den anden side af loven er Joe nødt til at finde frem til sandheden,
inden hans familie går i opløsning.C.J. Box’ bøger om Joe Pickett har alle været på New York Times’

bestsellerlister, og de bliver udgivet over det meste af verden. 'En kold vind' er den første bog om Joe Pickett
på dansk, og flere er på vej.
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