
Pandekagehuset
Hent bøger PDF

Carin Gerhardsen

Pandekagehuset Carin Gerhardsen Hent PDF Forlaget skriver:

Mandag eftermiddag i november, klokken er fire og mørket sænker sig over sneen. Ejendomsmægleren sætter
sig til rette i toget med dagens avis. Når han ser på alle de triste, gråblege ansigter i kupeen, føler han sig
lykkelig. Han har jo selv succes, et godt job og er gift med en dejlig kvinde og far til tre børn. Ud af

øjenkrogen skimter han en anden mand, der sidder tværs over for ham. Manden ser luset ud, men virker
bekendt. Gad vide om han også er lykkelig? Om hans liv har formet sig, som han drømte om? Da toget

standser, står begge mænd af, dagen efter er kun en af dem i live.

Mordet på Hans Vannerberg er det første af flere bestialske mord, der følger i Midtsverige.
Kriminalkommissær Sjöberg fra Hammarby Politi leder efterforskningen. Han er selv far til fem og gift med
Åsa. Sammen med kollegaerne - der også tæller den unge og kvikke politibetjent Petra Westman - indleder

Sjöberg jagten på morderen. Et menneske, der er drevet af hævn, og hvis motiver går helt tilbage til
barndommen.

Pandekagehuset er en spændende og psykologisk puslespilskrimi - med et tvist - der handler om mobning og
hævn. Pandekagehuset er den første roman i Carin Gerhardsens Hammarby-serie med den menneskekloge

kommissær Sjöberg og resten af holdet fra Hammarby Politi.

»Udmærket krimi af Camilla Läckberg-varianten.«
- Lars Ole Sauerberg, Jyllands- Posten

»Gerhardsens første bind i Hammarby-trilogien ender med at være den bedste svenske nyhed dette forår«
- Mette Strømfeldt, Berlingske Tidende

»Præget af en stram sproglig økonomi og klart fremadskridende logik, som gør den til en fornøjelig page
turner«

- Sophie Engberg Sonne, Politiken

Karin Gerhardsen (f.1962) er svensk forfatter og bor i Stockholm med sin familie.
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