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Djævelen i den hvide by Erik Larson Hent PDF Handlingen foregår i 1893 i Chicago, kendt som Den Hvide

By, og fortæller den sande historie om Daniel H. Burnham, arkitekten bag verdensmessen i 1893, og
seriemorderen Dr. H.H. Holmes, der lokkede sine ofre i døden i sit specialkonstruerede ’Dødsslot’, der havde

både gaskammer og krematorium. Op mod 200 personer, primært unge, enlige kvinder, blev myrdet af
Holmes, der var læge og hotelejer.

Mange af USA's daværende store personlig- heder var til stede under historiens største verdensmesse – et sted
hvor utrolige drømme kom til live sammen med de værste mareridt.

Forfatteren:
Erik Larson er en amerikansk forfatter med speciale i historiske bøger. Turbulenz udgav i maj 2012 hans

bestseller ’I ondskabens have’ om USA's ambassadør i Hitlers Berlin.
Salg:

’Djævelen i Den Hvide By’ er solgt i over to millioner eksemplarer og har ligget i alt fire år på New York
Times’ bestsellerliste. Bogen er oversat til 17 sprog.

Priser:
International Horror Guild Award, Årets bog 2003 kåret af San Francisco Chronicle, finalist i National Book
Award 2003, modtager af Washington State Book Award 2004 og Pacific Northwest Booksellers Association

Award 2004, vinder af Edgar Award 2004 og kåret til årets bog 2004 af Book Senses.
Anmeldelser

- Så god, du spørger dig selv, hvorfor du ikke vidste det i forvejen.
Esquire

- Et mesterværk. Spændende og historisk interessant. Ekstremt tilfredsstillende læsning.
The Boston Globe

- En vidunderlig uventet bog.
Chicago Sun-Times
Læs mere om bogen:

www.randomhouse.com/crown/devilinthewhitecity/
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