
Stenhuggeren
Hent bøger PDF

Camilla L\u00e4ckberg
Stenhuggeren Camilla L\u00e4ckberg Hent PDF Da en af Fjällbackas hummerfiskere finder en lille pige
druknet, tror man først, at der er tale om en ulykke. Men den retsmedicinske undersøgelse afslører rester af
ferskvand og sæbe i hendes mund. Konklusionen er, at nogen har druknet pigen indendørs, klædt hende

nøgen og kastet hende i havet. Men hvem har kunnet udsætte den syvårige Sara for denne forbrydelse? Og
hvorfor? Patrik Hedström, hvis kæreste Erica netop har født deres første barn, bliver igen involveret i en
kompliceret efterforskning sammen med sine kolleger ved Tanumshedes politikorps. Bag Fjällbackas

idylliske facade lurer en skjult verden af nabofejder, familiekonflikter og børnepornografi. Begivenheder fra
1920’rnes Fjällbacka er vævet sammen med nutiden, og det viser sig at nøglen til gåden ligger i fortiden …
Camilla Läckbergs tredje kriminalroman om Patrik Hedström og Erica Falck er lige så spændingsmættet som

Isprinsessen og Prædikanten.

 

Da en af Fjällbackas hummerfiskere finder en lille pige druknet, tror
man først, at der er tale om en ulykke. Men den retsmedicinske
undersøgelse afslører rester af ferskvand og sæbe i hendes mund.

Konklusionen er, at nogen har druknet pigen indendørs, klædt hende
nøgen og kastet hende i havet. Men hvem har kunnet udsætte den
syvårige Sara for denne forbrydelse? Og hvorfor? Patrik Hedström,
hvis kæreste Erica netop har født deres første barn, bliver igen

involveret i en kompliceret efterforskning sammen med sine kolleger
ved Tanumshedes politikorps. Bag Fjällbackas idylliske facade lurer
en skjult verden af nabofejder, familiekonflikter og børnepornografi.

Begivenheder fra 1920’rnes Fjällbacka er vævet sammen med
nutiden, og det viser sig at nøglen til gåden ligger i fortiden …
Camilla Läckbergs tredje kriminalroman om Patrik Hedström og
Erica Falck er lige så spændingsmættet som Isprinsessen og
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