
Brændende bevis
Hent bøger PDF

Willy Josefsson

Brændende bevis Willy Josefsson Hent PDF Vindeltrappen gjorde hende ør. Hun begyndte at blive forpustet
af den lange opstigning, benene blev tunge og hun var nødt til at standse for at hvile sig. Hun var lige

begyndt at gå opad igen da svimmelheden vente tilbage. I halvmørket skimtede hun en ny niche lige bag sig
og rakte hånden ud for at støtte sig til den skulptur der stod i den.

Men stenene blev blød under hendes hånd, og statuen bukkede langsomt sammen til en uformelig bylt inden
den lige så stille faldt ud på trappen mod hende. Skikkelsen antog pludselig menneskelig form og hun vidste

på en mærkelig måde hvem det var, allerede inden ansigtet blev synligt ...

Den pensioneerede kriminalbetjent Martin Olsson og den unge freelance journalist Cecilia Cederberg er det
nye, sympatiske opdagerpar i svensk kriminallitteratur. En voldsom brand i en skånsk sommerhytte ser først
ud til at være et landligt drama, men viser sig at være en forbrydelse med forgreninger ind i selve EU’s hjerte
og international højreekstremistisk politik. Til syvende og sidst handler det om et økonomisk bedrageri af

enorme dimensioner. Og hvad bryder ophavsmændende sig om, at vejen til målet er brolagt med lig.

OM FORFATTEREN
Willy Josefsson er journalist og arbejd epå Sveriges Radio. I 1996 debuterede Josefsson med den kritikerroste

krimi Död skörd, hvor læserne første gang stiftede bekendtskab med makkerparret Cecilia Cederberg og
Martin Olsson.

Spændende og underholdende ... Josefsson kan godt skrue en intrige sammen. Og så har han et godt øje til
Sjöwall og Wahlöö fremgår det af plottet - så ham vil vi gerne høre mere til for at erfare, at han holder hvad

han lover. - Holger Rupert, B.T.
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den lange opstigning, benene blev tunge og hun var nødt til at
standse for at hvile sig. Hun var lige begyndt at gå opad igen da

svimmelheden vente tilbage. I halvmørket skimtede hun en ny niche
lige bag sig og rakte hånden ud for at støtte sig til den skulptur der

stod i den.

Men stenene blev blød under hendes hånd, og statuen bukkede
langsomt sammen til en uformelig bylt inden den lige så stille faldt
ud på trappen mod hende. Skikkelsen antog pludselig menneskelig
form og hun vidste på en mærkelig måde hvem det var, allerede

inden ansigtet blev synligt ...

Den pensioneerede kriminalbetjent Martin Olsson og den unge
freelance journalist Cecilia Cederberg er det nye, sympatiske

opdagerpar i svensk kriminallitteratur. En voldsom brand i en skånsk
sommerhytte ser først ud til at være et landligt drama, men viser sig
at være en forbrydelse med forgreninger ind i selve EU’s hjerte og
international højreekstremistisk politik. Til syvende og sidst handler
det om et økonomisk bedrageri af enorme dimensioner. Og hvad
bryder ophavsmændende sig om, at vejen til målet er brolagt med
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OM FORFATTEREN
Willy Josefsson er journalist og arbejd epå Sveriges Radio. I 1996
debuterede Josefsson med den kritikerroste krimi Död skörd, hvor
læserne første gang stiftede bekendtskab med makkerparret Cecilia

Cederberg og Martin Olsson.

Spændende og underholdende ... Josefsson kan godt skrue en intrige
sammen. Og så har han et godt øje til Sjöwall og Wahlöö fremgår det

af plottet - så ham vil vi gerne høre mere til for at erfare, at han
holder hvad han lover. - Holger Rupert, B.T.
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