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Splinten Sebastian Fitzek Hent PDF Marc Lucas lider forfærdeligt. En splint har boret sig ind i nakken på
ham. Den sidder ganske tæt på halshvirvlerne og er umulig at fjerne. Men de fysiske smerter er for intet at
regne i forhold til de psykiske smerter, som plager ham hver eneste dag. Splinten i nakken skyldes en tragisk
trafikulykke. En ulykke som kostede Marcs unge hustru og deres ufødte barn livet. En ulykke, som Marc var
skyld i. En dag ser Marc en annonce fra en psykiatrisk klinik. Klinikken søger deltagere til et eksperiment,
som skal udmunde i, at deltagerne mister erindringen om smertelige og traumatiske begivenheder, de har
været udsat for. Drevet af ønsket om at glemme tager Marc kontakt til klinikken, Dette skal vise sig at blive
en skæbnesvanger beslutning. For da Marc forlader Dr. Bleibtreus klinik, begynder hans livs mareridt for

alvor. SPLINTEN er en psykologisk thriller i særklasse.
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ham. Den sidder ganske tæt på halshvirvlerne og er umulig at fjerne.
Men de fysiske smerter er for intet at regne i forhold til de psykiske
smerter, som plager ham hver eneste dag. Splinten i nakken skyldes
en tragisk trafikulykke. En ulykke som kostede Marcs unge hustru og
deres ufødte barn livet. En ulykke, som Marc var skyld i. En dag ser
Marc en annonce fra en psykiatrisk klinik. Klinikken søger deltagere

til et eksperiment, som skal udmunde i, at deltagerne mister
erindringen om smertelige og traumatiske begivenheder, de har været
udsat for. Drevet af ønsket om at glemme tager Marc kontakt til

klinikken, Dette skal vise sig at blive en skæbnesvanger beslutning.
For da Marc forlader Dr. Bleibtreus klinik, begynder hans livs

mareridt for alvor. SPLINTEN er en psykologisk thriller i særklasse.
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