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Jagtmark Helene Tursten Hent PDF Første bog i ny kriminalserie af Helene Tursten.

Embla Nyström er 28 år, bor i Gøteborg og er kriminalinspektør. Når ikke hun arbejder, har hun fuld fokus på
sin boksetræning - en interesse, hun deler med sin morbror Nisse. Hvert efterår holder hun fri og deltager
sammen med Nisse i den traditionsrige elgjagt i skovene omkring Dalsland, men årets jagt bliver på ingen
måde, som medlemmerne af jagtselskabet havde forestillet sig, for mystiske hændelser præger jagten, og

pludselig forsvinder to af jægerne i skoven. Da den ene bliver fundet død, må Embla indse, at ferien er slut.
Sammen med sine kolleger i den mobile enhed af kriminalpolitiet indleder hun en nervepirrende jagt på en

morder.

ANMELDERNE SKREV
"Tursten skriver i en behagelig nøgtern prosa (...) Hendes personer er virkelige og lever i det sunde, stolte og
smukke Sverige, vi danskere forbinder med alt godt made in Sweden, fra Astrid Lindgren til Kalles kaviar.
Hendes stærke kvinder er herligt og heldigvis ikke dukkebørn som i visse andre skandinaviske krimier, men

har morgenhår, får menstruation, tisser på hug og skyder med skarpt."
- Politiken

"Jeg kom flere gange til at tænke på Jussi Adler Olsens ’Fasandræberne’ (...) Helene Tursten har en levende
personbeskrivelse og et godt blik for detaljer"

- Litteratursiden
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