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Vores egen lille hemmelighed Ninni Schulman Hent PDF Hvad kan der ske, når ingen ser? En aften i april
vender socialrådgiveren Anna-Karin Ehn ikke hjem efter et besøg hos en klient. Ægtemanden melder hende
savnet hos politiet med bange anelser. Han ved, at hun er blevet truet på arbejdet og frygter det værste. Dagen

efter finder politiet hendes bil efterladt i vejkanten få kilometer uden for Hagfors. Blodsporene i bilen
bestyrker de lokale politibetjente Petra Wilander og Christer Berglunds mistanke om, at Anna-Karin har været
udsat for en forbrydelse. Journalisten Magdalena Hansson sætter sig for at finde ud af, om der gemmer sig
noget bag facaden af Anna-Karins umiddelbart udramatiske liv med arbejde, mand og barn. Og jo mere hun
graver, des flere hemmeligheder dukker der op. Kan de være årsagen til, at nogen har ønsket, at hun skulle
dø? VORES EGEN LILLE HEMMELIGHED er en psykologisk kriminalroman om magt, sårbarhed og alt

det, der kan finde sted bag lukkede døre, skrevet af en af Sveriges dygtigste krimiforfattere.
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