
Mød mig i paradis
Hent bøger PDF

Heine Bakkeid
Mød mig i paradis Heine Bakkeid Hent PDF Den tidligere afhøringsleder Thorkild Aske bliver tilbudt et job
hos krimiforfatteren Milla Lind i forbindelse med hendes research til en ny bog. Den populære forfatter er
igang med at skrive en krimi baseret på den virkelige historie om to pigers mystiske forsvinden fra et

børnehjem. Thorkild Aske siger ja til opgaven, men da det viser sig, at forfatterens sidste konsulent blev
dræbt under sin research, får han mistanke om, at der er en ubehagelig sammenhæng mellem de forsvundne
piger, Milla Linds forfatterskab og hans forgængers død.     Mød mig i paradis er anden bog i serien om den
tidligere forhørsleder Thorkild Aske. Om første bog Jeg vil savne dig i morgen skrev de danske anmeldere
blandt andet:   "En særlig stemning af forrevet ensomhed står frem i Heine Bakkeids "Jeg vil savne dig i
morgen" og tilfører bogen i den ellers velkendte krimigenre noget helt nyt og ekstremt læseværdigt." -

Femina   "Den norske krimidebutant Heine Bakkeid har taget hjemlandets læsere og kritikere med snestorm.
Hans skrivestil er blevet sammenlignet med krimistjernen Jo Nesbøs, hvilket nu er helt forkert. For Bakkeid

skriver bedre." - Ekstra Bladet   "Fremragende" - Søndag
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