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Nattens gerning Lisbeth Bille Hent PDF En bog til dig der ikke kunne slippe Da Vinci Mysteriet, og dig, der
kan lide stærke kvindeskikkelser, skrev Femina og satte seks stjerner på Bille & Billes anden krimi i serien
om journalist Thea Vind. Alt for Damernes gav fem hjerter og erklærede: ”Nattens Gerning er ikke bare
endnu en koldblodig femikrimi. Det er beretningen om en kvinde, der er ved at falde fra hinanden. Det er
gammaglimt, teleskoper og kikkerter, der fremstilles, som var det selve livet. Det er en historie, der svinger
sin læser ud i rummet. Jeg er rundtosset og vil have mere.” I Nattens Gerning tager Thea Vind imod en

invitation fra en gammel veninde, der er blevet direktør på et nordisk teleskop på den kanariske ø La Palma.
En dansk astrofysiker er død på en ensom nattevagt, og det spanske politi tror, det er en ulykke. Modvilligt

og fuld af bange anelser lader Thea trække sig i et dødsensfarligt spil, hun ikke har en chance for at
gennemskue. I samme serie: Gudindens Sidste Offer, I Ond Tro, Vredens Ord. Lisbeth A. Bille har studeret
antropologi og religionshistorie og arbejder som videnskabsjournalist. Steen Bille er konsulent og forfatter,
tidligere spillefilmkonsulent på Det Danske Filminstitut, vært på DR P1 og medforfatter af filmene Drømmen

og To Verdener.
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