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Syndfloder Kristina Ohlsson Hent PDF Forlaget skriver: En mand bliver fundet død, siddende i sin lænestol
foran pejsen med et skudhul i brystet. Han har sin datters vielsesring på fingeren.

En bedemand leder efter sin bror, som ingen andre savner. Bedemanden er sikker på, at broren og hans familie
ikke er forsvundet frivilligt.

Samtidig kæmper en kvinde for ikke at miste kontrollen over sit liv, mens hendes mand bliver farligere og
farligere. Snart vil det være umuligt for hende at beskytte sig selv og sine børn.   

SYNDFLODER er en intens kriminalroman, og det er den sjette, selvstændige bog i serien om Fredrika
Bergman og Alex Recht.

“Ingen laver plots som hende. Det er simpelthen fremragende.” – Maj Sjöwall

“Kristina Ohlsson har gjort, hvad mange før hende forgæves har forsøgt: at flytte den svenske krimi til et
højere niveau.” – Arne Dahl
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