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Mørkeglimt Anita Lehmann Nelson Hent PDF Bolette er direktør for et af Københavns største hoteller. Hun
elsker sit arbejde og er god til det. Privat er hun kæreste med Michael, som netop har friet til hende, og så har
hun fire nære veninder, som hun blandt andet ser til en månedlig mandagsfrokost, hvor snakken går livligt om
mænd og job og livet siden sidst. Efter en forretningsrejse til Saalbach begynder Bolette imidlertid at miste
kontrollen over sit liv, da hun møder en mand, som gør stormkur til hende, samtidig med at der sker nogle
blodige mord på hendes hotel. Og da uhyggen begynder at kaste mørke skygger over venindekredsen, må
Bolette spørge sig selv, om morderen er en, de kender. Den danske forfatter Anita Lehmann Nelson (f. 1957)

har i mange år arbejdet på topplan i hotelbranchen, som danner bagtæppe for hendes debutroman
"Mørkeglimt", som udkom i 2000.
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