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Bitter Medicin Sara Paretsky Hent PDF Forlaget skriver: Consuelo er 16 år, diabetiker og datteren af en af
Vics venner – og så er hun gravid. Da Consuelo får alt for tidlige veer, gør Vic, hvad der står i hendes magt

for at redde både pigen og det ufødte barn – uden held. Hun er overbevist om, at der er tale om fejlbehandling
på hospitalet, og modstræbende tager hun sagen i egen hånd. Midt i forsøget på at opklare de mystiske

omstændigheder omkring dødsfaldene forelsker hun sig i en læge på hospitalet, og snart bliver det svært for
den ellers hårdkogte privatdetektiv at adskille hjerne og hjerte. Dette er i sig selv en sprængfarlig cocktail, der

inden længe toppes med brutale mord og hærværket på en kvindes klinik. Vic inddrages i denne giftige
affære, og det skal ende med at blive en i sandhed bitter medicin!

Sara Paretsky, født 8. juni 1947 i Iowa, USA, er en amerikansk forfatterinde. Hun er mest kendt for at have
skrevet serien om privatdetektiven V.I. Warshawski, og Paretsky krediteres ofte for at have været den første til

at omdanne kvindens rolle og image i krimigenren.

"Paretsky […] bringer ny mening til genren med sit tankevækkende værk." - Library JournalLindhardt og
Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans højtskattede serie om privatdetektiven V.I.

Warshawski, bedre kendt som Vic. Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang på gang vikles
ind i gådefulde mysterier. Der kan trækkes paralleller til Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter, men

for fans af femikrimi-genren må serien om V.I. Warshawski siges at være moderskibet!
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