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I al hemmelighed Linda Castillo Hent PDF Forlaget skriver: Da en gammel lade i Ohio brænder ned til
grunden, tilkaldes politichef Kate Burkholder for at undersøge sagen. Ved første øjekast ligner det en ulykke,

men da den 18-årige Daniel Gingerichs forkullede lig findes indespærret i laden, begynder Kate at få
mistanke om mord. Men hvem kunne finde på at brænde en ung amishdreng levende? 

Igennem Kates efterforskningsarbejde udfolder et net af isnende hemmeligheder og forbrydelser sig, som
bærer uhyggelige ligheder med begivenheder i Kates egen ungdom – begivenheder, hun igennem årtier har

forsøgt at lægge bag sig. 

I al hemmelighed er tiende bind i Linda Castillos serie om politichefen Kate Burkholder og hendes rødder i
amishsamfundet. 

„Linda Castillos amishkrimier har alt. Gedigen spænding, en knivskarp hovedperson og et unikt indblik i den
fascinerende amishkultur.“ – Julie Hastrup

„Udsøgt plot … I al hemmelighed er en enestående roman i en fremragende serie.“ – Associated Press
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