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Da den tidligere politimand ved Stockholms politi Sam Berger slår øjnene op, aner han ikke, hvor han er. Alt
er hvidt, en verden uden tegn.
Men så står Molly Blom der, og det går op for ham, at de to er på flugt fra en retfærdighed, der er holdt op
med at være retfærdig. Sam og Molly får i hemmelighed overdraget en ubehagelig sag fra fortiden. Morderen
er for længst fanget og dømt, men er han virkelig den skyldige? INDLAND er en rejse ind i mørkets iskolde
hjerte og den anden bog om Berger & Blom. En klasse for sig… Som sædvanlig dyrker Arne Dahl en prosa af
noget mere ambitiøst tilsnit, end hvad vi ser i genren... Hos Dahl males der verbaltekspressionistisk, så det
svenske "indlands" enorme snehvide flader får et helt særligt liv. Man kan endnu en gang konstatere, at der er
krimier, og så er der Arne Dahl. ★ ★ ★ ★ ★ 5 stjerner, Jyllands-Posten “Arne Dahls fortælleglæde og talent er
uomtvisteligt. Fyens Stiftstidende "...som altid uhyre velskrevet." ★ ★ ★ ★ 4 stjerner Ekstra Bladet "INDLAND er
rasende spændende, ingen tvivl om det. Det er ikke en bog, man lægger fra sig." ★ ★ ★ ★ 4 hjerter, Politiken Herligt
med en spændende og velfortalt krimi, der ikke er forudsigelig! Krimifan.dk, 5 af 5 hjerter … højt
spændingsniveau.

Lolland-Falster Folketidende Han forstår at konstruere sine plots Jysk Fynske Medier … en forrygende
fortælling, som i den grad lægger op til en efterfølger. Krimisiden.dk Sådan skal en krimi skæres. Forfatteren
er helt afgjort noget af det bedste på markedet netop nu. Litteratursiden … masser af spænding og isafkølede
gys Bogrummet.dk Arne Dahls nye makkerpar, Berger og Blom, som vi mødte første gang i SKYGGEZONE
er et dejligt bekendtskab, omend de to stadig ikke stoler på hinanden … At forfatteren er en fremragende
skribent, slog han fast for mange år siden. Nordjyske Stiftstidende, 4 af 6 stjerner
the interior of a country or region; inland areas. 02. Emphasis on Community. Sri Lanka Inland Revenue
Department - IRD Læs videre Indland - krimininalroman. Our dedicated intermodal dispatch team handles the
inland process making sure your cargo arrives at. Glemt alt om genbrugsstationen: Har du haveaffald, så giv
det til savannens vilde dyr Indland - her får du masser af stof fra Danmark - både 112, politik, kultur og meget
andet - leveret af Newsbreak. Search Animals Image Upload Login Logout Inland empire; de David Lynch;
con Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux y Harry Dean Stanton Let Seago Line take the hassle out of
arranging inland transport. a. Inland Logistics Solutions is a premier specialized 3PL handling equipment and
container repositioning as well as drayage. inland - Traduzione del vocabolo e dei suoi composti, e
discussioni del forum. Her finder du nyheder fra DR og alle vores TV og Radio kanaler live og on demand når du har lyst.
02. 10 mennesker har mistet livet – både demonstranter og politifolk samt en journalist og. 20. With a
business track record spanning five decades, The Inland Real Estate Group of Companies, Inc. s. Of, relating
to, or located in the interior.
Inland Bank and Trust (Oakbrook, IL) offers customers a friendly, local bank that is backed by the same kind
of financial strength as larger banks.

