
Det fjerde offer
Hent bøger PDF

Mari Jungstedt

Det fjerde offer Mari Jungstedt Hent PDF Forlaget skriver: Det er vindstille og varmt den sommermorgen, da
tre gerningsmænd begår væbnet røveri mod en pengetransport i et ellers idyllisk kvarter på Gotlands vestkyst.
Røverne flygter på motorcykler mod en forladt ødegård, men da politiet finder skjulestedet, er røverne flygtet.
De har efterladt sig to spor: en sportstaske med ødelagte pengesedler og liget af en mand med halsen skåret

over.

Anders Knutas fra det lokale politi leder efterforskningen. Personligt kæmper han for sit smuldrende
ægteskab og forsøger at holde snor i sine forbudte følelser for kollegaen Karin Jacobsson. Karin plages af

skyldfølelse over for den datter, hun forlod efter fødslen og først nu er ved at lære at kende. I fællesskab skal
de to opklare sagen om røverne og drabet.

Hvad er røvernes historie egentlig? Er de involveret i drabet? Og hvad betyder de tre initialer JTD, der er
tatoveret på den dræbtes arm? Mens sporene leder Knutas og Karin femten år tilbage i tiden til en tragisk
historie om et barn, er morderen i hælene på sit næste offer. Og han ved noget, de ikke ved. Det fjerde offer
handler om sammenhold, svigt og relationen mellem børn og voksne. Romanen er Mari Jungstedts niende

fritstående krimi i serien om politiinspektør Anders Knutas, kollegaen Karin Jacobsson og journalisten Johan
Berg.
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