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Outsideren Stephen King Hent PDF Forlaget skriver: En elleveårig drengs skamferede lig findes i en park i
sovebyen Flint City. Øjenvidneberetninger og fingeraftryk peger utvetydigt på en af byens mest vellidte

indbyggere: Terry Maitland, baseballtræner, engelsklærer, ægtemand og far. Opklarer Ralph Anderson, hvis
søn Maitland har været træner for, beordrer en øjeblikkelig anholdelse, og da der findes DNA-spor på

gerningsstedet, er sagen så godt som lukket. Men Maitland har et alibi, og det viser sig hurtigt, at der også i
denne historie er ufravigelige beviser.

Hvordan kan to modsatrettede forklaringer begge være sande? Hvad sker der med en familie, når så alvorlige
anklager fremsættes? Og hvor stopper logik og rationale i forsøget på at forklare det uforklarlige?

Følg med Stephen King til Flint City, hvor frygten stiger.  

Stephen King er født i 1947 i Portland, Maine. Som ung læste han engelsk på University of Maine, hvor han
skrev en ugentlig klumme “King’s Garbage Truck” for universitetsbladet The Maine Campus. Henover en
bogstak på universitetets bibliotek, hvor han var studentermedarbejder, mødte han sin kone Tabitha Spruce,

som han har været gift med siden 1971.

Med over 400 millioner bøger solgt verden over, er Stephen King en forfatter, der er nærmest umulig at
overse. Den ultraproduktive herre har udgivet over 50 romaner såvel som en række samlede fortællinger og
ikke-fiktion. Hans bøger er oversat til 43 sprog og mange af dem er blevet udødeliggjort på det hvide lærred.
Disse tæller blandt andet filmene En verden udenfor, Ondskabens Hotel, It og Den grønne mil. Alt i alt er

Stephen King en forfatter af imponerende format.
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