
Fundet
Hent bøger PDF

Varg Gyllander
Fundet Varg Gyllander Hent PDF Et ansigt. Det var alt, kriminaltekniker Ulf Holtzhavde brug for. Hvem var

hun? Eller rettere sagt: Hvem havde hun været? Det røde hår og de hvide tænder gav ikke mange svar.
Hvordan var den unge kvinde havnet i graven uden for byen? I den fjerde bog om kriminaltekniker Ulf Holtz
og Pia Levin begiver Holtz sig ud på en indre rejse for at finde tilbage til sin datter Linda og til sit eget liv for
at finde svaret på gåden om kvinden i graven. Det bliver en rejse i tiden, men også en balance på grænsen til

det tilladte, da det inderste af menneskes arveanlæg blotlægges med ny teknik. Varg Gyllander er
pressesekretær hos Rikskriminalpolisen i Stockholm og har tidligere arbejdet som kriminalreporter. Fundet er

fjerde bog i serien om de to kriminalteknikere Ulf Holtz og Pia Levin. Tidligere er På bunden,
Graffitimordene og Ondskab udkommet på dansk.
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