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De der fortjener at dø Peter Swanson Hent PDF Forlaget skriver: Under en flyrejse fra London til Boston
møder Ted Severson ved et rent tilfælde den gådefulde Lily Kintner. Efter et par dry martinier beslutter de to
sig for at lege en leg, hvor man skiftes til at afsløre de mest personlige detaljer om sig selv. Ted lægger ud
med at fortælle om sin kone, Miranda - om hvordan hans ægteskab efterhånden har udviklet sig til en farce,
og om hvordan han for blot en uge siden har taget hende på fersk gerning sammen med en anden. Det, der
begynder som en godmodig leg mellem Ted og Lily, tager helt ny form, da Ted i et forsøg på at være sjov
siger, at han er villig til at slå sin kone ihjel for, hvad hun har gjort. Men Lily overrumpler ham og røber, at
hun gerne vil hjælpe. Når alt kommer til alt - vi skal alle dø en dag - hvad betyder det, at nogle få halvdårlige
æbler bliver plukket, før de er modne?   Hjemme i Boston fortsætter de to med at mødes, og Lily indvier Ted i
sine mørke sider, der går helt tilbage til hendes barndom. Ted labber det hele i sig, forelsker sig i Lily, og

sammen lægger de de sidste brikker i deres morderiske puslespil. Men kærlighed gør blind. Bedst som de skal
til at gennemføre deres forehavende, overser de et par skæbnesvangre huller i planen. De bliver viklet ind i en
dødsensfarlig udgave af kattens leg med musen, reglerne er sat ud af kraft, og der er drabelige tab på begge

sider.
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