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På afveje Linda Castillo Hent PDF For to år siden modtog Joseph King en dom på livstid for mordet på sin
kone. King er udstødt medlem af Amish-samfundet og kendt for sit voldsomme temperament, og nu er han
undsluppet fængslet og på vej mod Painter’s Mill. Nyheden om en morder på fri fod spreder sig som løbeild,
og politikommissær Kate Burkholder og hendes team er i højeste beredskab. Men dette er personligt for Kate.
Hun voksede op sammen med Joseph King. Som trettenårig amishpige tilbad hun den jord, han gik på. Men
hun havde aldrig forestillet sig, at King en dag kunne finde på at tage sine egne børn som gidsler på deres
onkels farm. King er bevæbnet, desperat og har intet at tabe. Kate frygter for børnenes sikkerhed og er

pludselig fanget med en morder. Men da han beder om Kates hjælp for at bevise sin uskyld, inden han lader
hende gå, bliver hun pludselig i tvivl; er han uskyldigt dømt?
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