
En mørkere himmel
Hent bøger PDF

Mari Jungstedt

En mørkere himmel Mari Jungstedt Hent PDF Forlaget skriver:

Ved daggry en stille morgen lægger en lille fiskerbåd til ved fiskerlejet i Arguineguín på det sydlige Gran
Canaria. En af fiskerne får øje på en død kvinde ved Den norske sømandskirke. Kvinden er skandinavisk og

lyshåret, og måden, hun ligger på, får næsten hendes død til at ligne et kunstværk.  

 

Den svenske journalist Sara, der arbejder på den skandinaviske avis på øen, og Kristian Wede, som er ansat
ved det svensk-norske konsulat i Las Palmas, får nys om sagen og begynder at gå det lokale kanariske politi i
bedene. Det er kompliceret. Journalisten og den tidligere politibetjent har hver deres gode grund til at have
forladt køligere breddegrader til fordel for en spansk ø. Og det bliver ikke mindre kompliceret, da drabssagen

udvikler sig.  

 

En mørkere himmel er den første fortælling i en ny krimiserie, der foregår på De Kanariske Øer. Et
ferieparadis med endeløse strande og bagende sol, turistfælder og blinkende neon, frodige bjerge og

perlerækker af landsbyer med løfter om sjælefred og helse. Men bag idyllen gemmer sig en mørkere side af ø-
livet, som Sara og Kristian ikke havde forudset.
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