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Der hænger en engel alene i skoven Samuel Bj\u00f8rk Hent PDF Der hænger en engel alene i skoven er det
første bind i en spændende ny krimiserie af den norske forfatter Samuel Bjørk. En seksårig pige findes hængt
i en skov. Hun er iført en gammeldags dukkelignende kjole og omkring hendes hals hænger et skilt med

ordene ’Jeg rejser alene’. Stjerneefterforskeren Mia Krüger har forladt politiet. Hun har isoleret sig på en lille
ø, hvor hun martres af fortiden og planlægger sit eget selvmord. Men da hendes gamle chef, den godmodige
Holger Munch, opsøger hende, overtales hun til at vende tilbage til – bare så lang tid, det tager at opklare
sagen om pigen i skoven. Men hun er kun den første. Da Mia Krüger opdager en forbindelse til en gammel,
uopklaret sag om et kidnappet spædbarn, tager sagen en ny drejning. Er mordene en hævn over politiets
uformåen dengang? Og er der en kobling til den kristne sekt, der har slået sig ned på egnen? Da Holger

Munchs 6-årige barnebarn Marion bliver bortført, indser Mia, at morderens ondskabsfulde leg er personlig.
Men hun indser ikke hvor personlig.

 

Der hænger en engel alene i skoven er det første bind i en spændende
ny krimiserie af den norske forfatter Samuel Bjørk. En seksårig pige
findes hængt i en skov. Hun er iført en gammeldags dukkelignende
kjole og omkring hendes hals hænger et skilt med ordene ’Jeg rejser
alene’. Stjerneefterforskeren Mia Krüger har forladt politiet. Hun har
isoleret sig på en lille ø, hvor hun martres af fortiden og planlægger
sit eget selvmord. Men da hendes gamle chef, den godmodige Holger
Munch, opsøger hende, overtales hun til at vende tilbage til – bare så
lang tid, det tager at opklare sagen om pigen i skoven. Men hun er

kun den første. Da Mia Krüger opdager en forbindelse til en gammel,
uopklaret sag om et kidnappet spædbarn, tager sagen en ny drejning.
Er mordene en hævn over politiets uformåen dengang? Og er der en

kobling til den kristne sekt, der har slået sig ned på egnen? Da
Holger Munchs 6-årige barnebarn Marion bliver bortført, indser Mia,



at morderens ondskabsfulde leg er personlig. Men hun indser ikke
hvor personlig.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Der hænger en engel alene i skoven&s=dkbooks

