
Den stumme pige
Hent bøger PDF

Michael Hjorth

Den stumme pige Michael Hjorth Hent PDF Forlaget skriver: Manden som kollegerne hader, forbryderne
frygter og læserne elsker er tilbage! Sebastian Bergman er ikke kun kriminalpsykolog, han er også

kvindebedårer, arrogant, provokerende og intelligent. Uimodståelig med andre ord.  

Den stumme pige er Hjorth & Rosenfeldts fjerde bog med Sebastian Bergman som hovedperson, og man kan
roligt sige at de har taget verden med storm; serien udkommer i 22 lande. Rosenfeldt er da også manden bag

tv-serien Broen - han ved, hvordan man skruer et godt plot sammen.   

Under påskens sidste dage bliver Carlsten-familien brutalt myrdet: To drenge og deres forældre bliver skudt
på klos hold i deres hjem. Det lokale politi finder hurtigt en mistænkt, men beviserne mod ham er ikke stærke

nok til at få ham fængslet og rejseholdet tilkaldes for at overtage efterforskningen.  

Det går snart op for Sebastian Bergman og rejseholdet, at der kan have været et vidne til mordene. En pige,
drengenes 12-årige kusine Nicole, var på besøg hos dem hen over påsken. Man finder hendes fodspor i

skovbunden omkring huset, og de fører ind i skoven. Pigen har været væk i tre dage, og hendes chance for at
overleve i skoven er begrænset, så politiet beslutter at bede offentligheden om hjælp, vel vidende at de

samtidig risikerer at advare morderen om, at der er et vidne. Bergman og hans team er nødt til at finde pigen
før morderen. Eftersøgningen er vanskelig i det ufremkommelige skovområde, men Sebastian er klar over, at
pigen handler fornuftigt og gemmer sig, hvor hun kan finde beskyttelse. Sebastian finder hende og straks
knyttes et bånd mellem dem. Hun genforenes med sin mor, men Nicole er så traumatiseret, at hun ikke

længere taler - det eneste hun gør er at tegne. Frygtindgydende tegninger. Der er ingen tvivl om, at hun har
været vidne til mordene.  

Sebastian begynder at behandle hende i et forsøg på at få hende til at tale igen, og jo mere han er sammen
med hende, minder hun ham om hans egen datter, som forsvandt under tsunamien. Hun ville nu have været på

Nicoles alder. Sebastian har altid haft svært ved at trække grænsen mellem sit professionelle lig og sit
privatliv, og forholdet til Nicole og hendes mor udgør ingen undtagelse. Han lover, at han kan beskytte dem. 

Hjorth & Rosenfeldt er garant for skandinavisk krimi i topklasse. Den stumme pige byder på en cocktail af
forrygende underholdning og spænding.
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verden med storm; serien udkommer i 22 lande. Rosenfeldt er da
også manden bag tv-serien Broen - han ved, hvordan man skruer et

godt plot sammen.   

Under påskens sidste dage bliver Carlsten-familien brutalt myrdet:
To drenge og deres forældre bliver skudt på klos hold i deres hjem.
Det lokale politi finder hurtigt en mistænkt, men beviserne mod ham
er ikke stærke nok til at få ham fængslet og rejseholdet tilkaldes for

at overtage efterforskningen.  



Det går snart op for Sebastian Bergman og rejseholdet, at der kan
have været et vidne til mordene. En pige, drengenes 12-årige kusine
Nicole, var på besøg hos dem hen over påsken. Man finder hendes
fodspor i skovbunden omkring huset, og de fører ind i skoven. Pigen
har været væk i tre dage, og hendes chance for at overleve i skoven
er begrænset, så politiet beslutter at bede offentligheden om hjælp,
vel vidende at de samtidig risikerer at advare morderen om, at der er

et vidne. Bergman og hans team er nødt til at finde pigen før
morderen. Eftersøgningen er vanskelig i det ufremkommelige

skovområde, men Sebastian er klar over, at pigen handler fornuftigt
og gemmer sig, hvor hun kan finde beskyttelse. Sebastian finder
hende og straks knyttes et bånd mellem dem. Hun genforenes med
sin mor, men Nicole er så traumatiseret, at hun ikke længere taler -
det eneste hun gør er at tegne. Frygtindgydende tegninger. Der er

ingen tvivl om, at hun har været vidne til mordene.  

Sebastian begynder at behandle hende i et forsøg på at få hende til at
tale igen, og jo mere han er sammen med hende, minder hun ham om
hans egen datter, som forsvandt under tsunamien. Hun ville nu have
været på Nicoles alder. Sebastian har altid haft svært ved at trække
grænsen mellem sit professionelle lig og sit privatliv, og forholdet til
Nicole og hendes mor udgør ingen undtagelse. Han lover, at han kan

beskytte dem. 
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