
Ligblomsten
Hent bøger PDF

Anne Mette Hancock

Ligblomsten Anne Mette Hancock Hent PDF Journalist Heloise Kaldan står midt i et mareridt: Hendes kilde
er blevet afsløret i en løgn, og avisen står på gloende pæle. Det samme gør Heloises privatliv. Midt i det hele
modtager hun mystiske breve fra Anna Kiel, som i tre år har været eftersøgt for drabet på en ung advokat.

Både den egenrådige politimand Erik Schäfer og Heloise begynder at grave i den gamle sag, da der sker
endnu et drab. Har Anna Kiel slået til igen, eller er der mere end én morder? Hvorfor leder alle spor i sagen

pludselig til Heloise? Er hendes eget liv i fare?

"Ligblomsten" er en stærk krimi om hævn, retfærdighed og tilgivelse.

Anne Mette Hancock er journalist og forfatter og har en bachelorgrad i historie. Hun er født i 1979 i Gråsten
og har boet i Frankrig og USA.
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