
Dødens cirkel
Hent bøger PDF

Chris Tvedt

Dødens cirkel Chris Tvedt Hent PDF Forlaget skriver: Norges bedste krimi, Rivertonprisen 2011, indstillet til
Glasnøglen 2011

Advokat Mikael Brenne er en af landets mest profilerede forsvarsadvokater, men en rutinesag for Grækeren,
en professionel forbryder, udvikler sig til et mareridt, der tvinger Brenne til at lukke ned og rejse forlade

firmaet. For at slippe væk fra sine egne problemer påtager han sig at hjælpe en, dengang, ung mand, som er
dømt for dobbeltdrab på to piger i øsamfundet Vestøy for 25 år siden. Han vil gerne have sagen genoptaget.
Mikael Brenne, der ikke troede, tingene kunne blive værre, bliver meget klogere. På øen vil ingen have rodet

op i gamle traumer, koste hvad det vil …

"'Dødens cirkel' er en sidevendende omgang krimislalom på hæsblæsende zigzag omkring skarpe hjørner med
tørre tæsk på sidelinjen"

♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Bo Tao Michaëlis

"Bogen vandt Rivertonprisen for bedste norske krimi i 2010, og det er fuldt fortjent."
Marianne Koch, Fyens Stiftstidende

"Det er indsigtsfuldt og spændende ..."
Merete Reinholdt, Berlingske

”… nu puster han Staalesen, Nesbø og de andre favoritter i nakken.”
Bergens Tidende

"Rigtig god kombination af politikrimi og retssalskrimi, hvor advokaten  er i en farlig situation. Hvis de
første i serien er bare næsten lige så gode, så hit med dem!"

Per Drustrup Larsen, Lektørudtalelse
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