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Tænk på et tal John Verdon Hent PDF Forlaget skriver: »Talstærk thriller med et utroligt spændende og
originalt plot. Denne elegante og effektive debutroman er allerede en international bestseller.«

- Politiken

»...denne bog er helt i sin egen klasse. Sindrigt konstrueret, psykologisk velfunderet og isnende uhyggelig.«
- Litteratursiden.dk

»Plottet er virkelig godt sammensat, det er udspekuleret og intelligent ... noget af det mest velkomponerede
og spændende jeg længe har læst...«

- Bogblogger.dk

»Tænk på et tal er fremragende.«
- Bogtips

»Tænk på et tal er John Verdons krimidebut og det er en virkelig flot en af slagsen. Den er en neglebidende
psykologisk thriller ...  Det er underholdning i topklasse ...   John Verdon er garanteret en thrillerforfatter der

kommer til at figurere på bestsellerlisterne«
- MetroXpress * * * * * (fem stjerner)

»Denne bog er en vaskeægte page-turner!!«
- Newyorkerbyheart.blogspot.com

»Wauw! Sikke en debut. Fuldstændig besættende, glimrende skrevet og simpelthen den bedste bog jeg har
læst i år.«
- The Sun

 
»Hvis det er nervepirrende spænding, du er ude efter, så behøver du ikke lede længere end til denne

overraskende, gennemførte debut thriller. [...] Tro mig, den er langt mere snu og skrækindjagende end de
fleste!«

- The Daily Mail
 

»Den vil fange enhver læser. En forbløffende, afhængighedsskabende thriller. Den vil efterlade dig
fuldstændig paf og sulten efter mere.«- New York Journal of Books

 
»Tænk på et tal mellem et og ti. Gang det så med nul. Så har du svaret på, hvor mange gange du lægger

bogen fra dig.«
- Mystery Scene

»Verdons prægtige debut er en fascinerende thriller med en utrolig udspekuleret forbrydelse. Tænk på et tal
får topkarakter, og krimifans af enhver slags vil elske den. En enestående debut.«

- Booklist
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