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Skytsengle Kristina Ohlsson Hent PDF En ung kvinde findes parteret og nedgravet i en skovlysning uden for
Stockholm. Hun bliver identificeret som Rebecca Trolle, en studerende, der har været forsvundet i to år.

Mens Alex Recht og hans efterforskningsgruppe forsøger at finde ud af, hvem der har dræbt Rebecca, bliver
endnu et lig fundet i lysningen. Det viser sig at være flere årtier gammelt.

På et plejehjem sidder en børnebogsforfatter, hvis liv har været præget af vold og skandaler. Hun har ikke sagt
et ord i tredive år. Hendes navn dukker op igen og igen i efterforskningen, men hun forbliver tavs.

Fredrika drages ind i sagen og stilles over for et svært dilemma, da hendes elskede Spencer bliver en del af
gåden.

Ingen ved, at efterforskningen gradvist bevæger sig mod en katastrofe.

SKYTSENGLE er tredje bog i serien om Fredrika Bergman og hendes kolleger i Alex Rechts
efterforskningsgruppe.

"En mere end almindeligt velsmurt maskine af en krimi og god underholdning, der på helt klassisk - men
også troværdig - vis roder det private og professionelle liv sammen. [...] Det er vitterligt uhyggeligt, og hatten

af for Ohlsson evne til at krybe ind under huden på sin læser endnu engang. Konsekvensen af
opklaringsarbejdet er lige så ond som mordene, og måske skal du ikke læse den, hvis du er alene hjemme.

ALT for Damerne

Kristina Ohlssons krimier bliver bare bedre og bedre, plottet er stærkt og stilsikkert, og som læser bliver man
overrasket og overrumplet igen og igen. Sådan skal en fed krimi skrues sammen!

Merete Trap, Litteratursiden

Det er glimrende bygget op, fortalt og forløst med god energi og uden alt for meget sniksnak.
Ekstra Bladet"

 

En ung kvinde findes parteret og nedgravet i en skovlysning uden for
Stockholm. Hun bliver identificeret som Rebecca Trolle, en

studerende, der har været forsvundet i to år.

Mens Alex Recht og hans efterforskningsgruppe forsøger at finde ud
af, hvem der har dræbt Rebecca, bliver endnu et lig fundet i

lysningen. Det viser sig at være flere årtier gammelt.

På et plejehjem sidder en børnebogsforfatter, hvis liv har været
præget af vold og skandaler. Hun har ikke sagt et ord i tredive år.
Hendes navn dukker op igen og igen i efterforskningen, men hun

forbliver tavs.

Fredrika drages ind i sagen og stilles over for et svært dilemma, da
hendes elskede Spencer bliver en del af gåden.

Ingen ved, at efterforskningen gradvist bevæger sig mod en
katastrofe.



SKYTSENGLE er tredje bog i serien om Fredrika Bergman og
hendes kolleger i Alex Rechts efterforskningsgruppe.

"En mere end almindeligt velsmurt maskine af en krimi og god
underholdning, der på helt klassisk - men også troværdig - vis roder

det private og professionelle liv sammen. [...] Det er vitterligt
uhyggeligt, og hatten af for Ohlsson evne til at krybe ind under

huden på sin læser endnu engang. Konsekvensen af
opklaringsarbejdet er lige så ond som mordene, og måske skal du

ikke læse den, hvis du er alene hjemme.
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Kristina Ohlssons krimier bliver bare bedre og bedre, plottet er
stærkt og stilsikkert, og som læser bliver man overrasket og

overrumplet igen og igen. Sådan skal en fed krimi skrues sammen!
Merete Trap, Litteratursiden

Det er glimrende bygget op, fortalt og forløst med god energi og
uden alt for meget sniksnak.
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