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Hævnet Gittemie Eriksen Hent PDF Pia Holm ligger i coma efter et fatalt møde med en gerningsmand.
Politikommissær Lars Andersen har holdt vagt ved hendes seng i tre uger, da det langt om længe lykkes
sygeplejersken at overbevise ham om at forlade hospitalet. Lars skal dog snart fortryde, at han lod sig

overtale, for han når ikke langt væk, før bevidstløse Pia er centrum i en farlig gidselsituation ...

Retsmediciner Pia Holm og politikommissær Lars Andersen er tilbage i dette 4. bind af den hæsblæsende
serie, hvor en 16-årig pige bliver fundet død på stranden ved Gedser Odde.

"Godt plot og en problematik der er velkendt men med en overraksende slutning."
4 stjerner, BOGFIDUSEN

"Plottet fungerer fra side et, og tempo og afveksling i krimien hører til bandt de bedre."
5 stjerner, BOGVÆGTEN

"Både Gittemie, Pia og Lars er tilbage i en ny realistisk mordsag som henrykker undertegnede både hvad
angår miljø og plot." KRIMICIRKLEN
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