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De levende og de døde Nele Neuhaus Hent PDF "Neuhaus’ skildring af jagten på en forbindelse mellem de
døde kvinder er virkelig en bedrift, og hendes evne til at lade sine karakterer fejle giver om muligt plottet en
endnu højere grad af troværdighed.” Publishers Weekly Idyllen er en illusion. Julefreden er ved at sænke sig
over politienheden K11 i Hofheim. Vicepolitikommissær Pia Kirchhoff står med den ene fod ude ad døren på
vej på juleferie, da telefonen ringer: En ældre dame er blevet skudt ned i nærheden af byen Eschborn små
femten kilometer fra Frankfurt am Main. Kvinden levede et tilsyneladende stille og anonymt liv og havde
ingen oplagte uvenner eller fjender, så hvorfor dræbe netop hende? Pia Kirchhoffs bryllupsrejse sydpå er

definitivt røget i vasken, og ferien står i stedet på arbejde. I samarbejde med sin chef, Oliver von Bodenstein,
går hun i gang med at lede efter en morder, der tilsyneladende dræber tilfældigt. Men undervejs i

efterforskningen kommer de på sporet af en menneskelig tragedie. En tragedie, der stiller uomgængelige
spørgsmål til forholdet mellem livet og døden.

 

"Neuhaus’ skildring af jagten på en forbindelse mellem de døde
kvinder er virkelig en bedrift, og hendes evne til at lade sine

karakterer fejle giver om muligt plottet en endnu højere grad af
troværdighed.” Publishers Weekly Idyllen er en illusion. Julefreden

er ved at sænke sig over politienheden K11 i Hofheim.
Vicepolitikommissær Pia Kirchhoff står med den ene fod ude ad
døren på vej på juleferie, da telefonen ringer: En ældre dame er

blevet skudt ned i nærheden af byen Eschborn små femten kilometer
fra Frankfurt am Main. Kvinden levede et tilsyneladende stille og

anonymt liv og havde ingen oplagte uvenner eller fjender, så hvorfor
dræbe netop hende? Pia Kirchhoffs bryllupsrejse sydpå er definitivt
røget i vasken, og ferien står i stedet på arbejde. I samarbejde med
sin chef, Oliver von Bodenstein, går hun i gang med at lede efter en



morder, der tilsyneladende dræber tilfældigt. Men undervejs i
efterforskningen kommer de på sporet af en menneskelig tragedie.
En tragedie, der stiller uomgængelige spørgsmål til forholdet mellem

livet og døden.
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