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Døden i Harkaberg Lars Kjædegaard Hent PDF Forlaget skriver: Lars Kjædegaard har etableret sig som en af
Danmarks mest anerkendte krimiforfattere med fremragende anmeldelser over hele linjen. Døden i Harkaberg

er Lars Kjædegaards syvende bog i serien om makkerparret Anita Hvid og Thor Belling, men kan læses
uafhængigt af de foregående.

Da drabsefterforskeren Thor Belling tager på en velfortjent ferie til Stockholm, har han ikke regnet med at
blive involveret i en mordsag, der forgrener sig tilbage i fortiden og hele vejen tilbage til Danmark. Et
gådefuldt mord på en dansk kvinde i Midtsverige sender ham ud i et udfordrende samarbejde med det

svenske politi, da hans chef udlåner ham til Sverige. I Danmark efterforsker Anita Hvid den dræbtes kvindes
baggrund. Motivet til drabet er en gåde, men efterforskningen snævres hurtigt ind, da det viser sig, at den
myrdede kvinde og hendes mand har efterladt sig et rodnet af forladte og forsmåede familieforbindelser i

Danmark. Kærlighedens veje er ikke blot uransagelige - de er også farlige.

»Kjædegaard har [.] uanset tid og tendenser sin helt egen tone og teknik, der adskiller sig markant fra de
utallige fantasifulde mordhistorier, mange krimiforfattere disker op med i øjeblikket [.] Kjædegaard skriver

simpelthen suverænt.«****
- Mette Højbjerg, Politiken
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