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Endelig skal de løse ender samles. 

Kriminalinspektør Jeanette Kihlberg begynder langsomt at få hul på sagen om de dræbte indvandrerdrenge,
og det står mere og mere klart, at der er en sammenhæng mellem en sekt bestående af pædofile, som lader sig

guide af et skrift, de kalder Pythias anvisninger, og en svinebonde på en gård i Jylland.  

Psykolog Sofia Zetterlund fremlægger en gennemresearchet gerningsmandsprofil. Hun beskriver en yderst
farlig morder, som sandsynligvis har mange mord på samvittigheden og en forskruet kønsidentitet. Da Ulrika
Wendin, vidne og offer i en af pædofilisagerne mod sekten, forsvinder, skal politiet rykke hurtigt for at undgå
at stå med endnu et lig. Men intet kunne forberede Jeanette på det, hun snart skal stå ansigt til ansigt med -

også selv om Sofias beskrivelse af morderen er uhyggeligt præcis ... 

Pythias anvisninger er tredje og sidste bog i krimitrilogien Victoria Bergmans svaghed.

 

Forlaget skriver:

Endelig skal de løse ender samles. 

Kriminalinspektør Jeanette Kihlberg begynder langsomt at få hul på
sagen om de dræbte indvandrerdrenge, og det står mere og mere
klart, at der er en sammenhæng mellem en sekt bestående af
pædofile, som lader sig guide af et skrift, de kalder Pythias

anvisninger, og en svinebonde på en gård i Jylland.  

Psykolog Sofia Zetterlund fremlægger en gennemresearchet
gerningsmandsprofil. Hun beskriver en yderst farlig morder, som
sandsynligvis har mange mord på samvittigheden og en forskruet

kønsidentitet. Da Ulrika Wendin, vidne og offer i en af
pædofilisagerne mod sekten, forsvinder, skal politiet rykke hurtigt
for at undgå at stå med endnu et lig. Men intet kunne forberede

Jeanette på det, hun snart skal stå ansigt til ansigt med - også selv om
Sofias beskrivelse af morderen er uhyggeligt præcis ... 

Pythias anvisninger er tredje og sidste bog i krimitrilogien Victoria
Bergmans svaghed.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Pythias anvisninger&s=dkbooks

