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Mord og mandelduft med mere Camilla L\u00e4ckberg Hent PDF "Mord og mandelduft med mere" rummer
den tidligere udgivede kortkrimi "Mord og mandelduft" samt tre nye noveller om familielivet, der leves bag
facaden i Fjällbacka. Historier om utroskab, mobning, hustruvold og død, der både fortæller om nye og
kendte karakterer fra Camilla Läckbergs serie af kriminalromaner om politibetjenten Patrik Hedström og

forfatteren Erica Falck. Mød Martin Molin, der lokkes til familiemiddag på Valön med sin kæreste – en aften,
der får en dødelig udgang. Og Malin, som brændende ønsker sig et barn med manden Lars, men hjemsøges af
varsler og Lars’ ekskone. Eller Marianne, en ældre kvinde og caféejer med en mystisk fortid, tykke Sixten,
smukke Nina, og Patrik, en ung politibetjent, som er ude for en hændelse, der kommer til at ændre hans liv i

en grad, han aldrig havde drømt om.
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