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Sidste forestilling Anna Grue Hent PDF "Da vicepolitikommissær Pia Waage en søndag eftermiddag træder
ind ad døren i sin kærestes idylliske bondehus, mødes hun af et rystende syn: Den kvinde, hun står for at
skulle flytte sammen med, ligger død i en pøl af sit eget blod. Efterforskningen af mordet på den lesbiske

gymnasielærer ledes af politikommissær Frank Janssen, men da Pia Waage selv bliver sigtet og
varetægtsfængslet, kontakter hun privatdetektiven Dan Sommerdahl for at få hans hjælp til at rense sit navn
og finde morderen. Dan påtager sig opgaven uden tøven, og snart er han adskillige skridt foran politiet. Men
arbejdet bliver mere kompliceret end først antaget, for det viser sig, at Dorthe gemte på en hemmelighed, som
kan have været flere af de mistænktes motiv til at dræbe hende. Først da Dan Sommerdahl og hans gamle
kammerat Flemming Torp, som nu arbejder i politiets afdeling for økonomisk kriminalitet, indleder et

forsigtig samarbejde, kommer der skred i tingene, og snart må de sande,at morderen er en helt anden, end de
havde forestillet sig.

Om forfatteren:
Anna Grue debuterede i 2005 med spændingsromanen Noget for noget, der indbragte hende Det Danske
Kriminalakademis diplom for fremragende debut. Året efter fulgte Det taler vi ikke om, og i 2007 udkom

Dybt at falde, som er første bind i serien om Dan Sommerdahl. Bind to, tre og fire, Judaskysset, Kunsten at dø
og Den skaldede detektiv, fulgte i 2008, 2009 og 2010. I januar 2011 udgav Anna Grue den anmelderroste
novellesamling De andre, og året efter udkom bind fem i serien om Dan Sommerdahl, Et spørgsmål om
penge, som blev efterfulgt af bind seks, Sidste forestilling, i 2013. I 2015 udkom Anna Grue med den
anmelderroste kærlighedsroman Italiensvej, der året efter blev fulgt af syvende bind i serien om Dan

Sommerdahl, I lige linje.
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gemte på en hemmelighed, som kan have været flere af de
mistænktes motiv til at dræbe hende. Først da Dan Sommerdahl og
hans gamle kammerat Flemming Torp, som nu arbejder i politiets

afdeling for økonomisk kriminalitet, indleder et forsigtig samarbejde,
kommer der skred i tingene, og snart må de sande,at morderen er en

helt anden, end de havde forestillet sig.

Om forfatteren:
Anna Grue debuterede i 2005 med spændingsromanen Noget for

noget, der indbragte hende Det Danske Kriminalakademis diplom for
fremragende debut. Året efter fulgte Det taler vi ikke om, og i 2007

udkom Dybt at falde, som er første bind i serien om Dan
Sommerdahl. Bind to, tre og fire, Judaskysset, Kunsten at dø og Den



skaldede detektiv, fulgte i 2008, 2009 og 2010. I januar 2011 udgav
Anna Grue den anmelderroste novellesamling De andre, og året efter
udkom bind fem i serien om Dan Sommerdahl, Et spørgsmål om

penge, som blev efterfulgt af bind seks, Sidste forestilling, i 2013. I
2015 udkom Anna Grue med den anmelderroste kærlighedsroman
Italiensvej, der året efter blev fulgt af syvende bind i serien om Dan

Sommerdahl, I lige linje.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Sidste forestilling&s=dkbooks

