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Hænderne op for Alex Nora Roberts Hent PDF Haenderne op for Alex Alexi Stanislaski er kriminalbetjent
ved NYPD. Han lever efter en regel om altid at beskytte sin familie ved at holde de mere barske aspekter ved
sit arbejde skjult for dem.    Men da han møder den firurlige og meget nysgerrige Bess McNee, der under sin
research til en TV-serie bliver anholdt af Alex, sættes Alex’ leveregel på en hård prøve.    De indleder et

forhold, og Alex er ikke et øjeblik i tvivl om, at Bess elsker ham. Men selvom  han også elsker hende, har han
svært ved rigtigt at tro på hendes følelser – ligesom det falder ham svært at holde volden og den grimme side

ved sit job adskilt fra hende ...  Det bliver i det hele taget vanskeligt at få det hele til at fungere.
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