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Sort Sti Åsa Larsson Hent PDF Forlaget skriver: I den hvinende storm på den tilfrosne sø, Torneträsk, finder
man en død kvinde i et fiskeskur ude på isen. Hendes øjne er frosset til is, og omkring vristen har hun et

mærkeligt båndformet brandmærke. Hvem er hun, og hvordan er hun havnet der?

Anna-Maria Mella og Sven-Erik Stålnacke fra politiet i Kiruna forsøger at finde svarene sammen med
Rebecka Martinsson, som er flyttet tilbage til barndomsbyen. Jagten på morderen leder dem ind i Mauri
Kallis´ minevirksomhed, hvor den sære relation mellem opkomlingen Kallis og overklassesøskendeparret

Diddi og Inna Wattrang danner rammen om et ondskabsfuldt drama om penge og magt.

Sort sti er tredje, selvstændige bog i Åsa Larssons populære serie med den hårdtprøvede jurist Rebecka
Martinsson.

»Sort sti er en fremragende spændingsroman af en forfatter, der både vil og kan det svære håndværk at skrive,
så man føler sig både mæt, tilfreds og beriget.«

- Jan Vandall, MetroXpress

»Her kan du opleve, hvad der sker, når kønnet sætter strøm til genren og får litteraturen op på hæle, der kan
gennnembore klicheerne ... et krimiplot det er svært at holde pause fra.«

- Anne Sophie Hermansen, Fyens Stiftstidende.

»Larsson skaber hudløst nærvær, og sprogligt magter hun det brutale såvel som at forvandle rynker til
tårernes delta.«

-Mette Strømfeldt, B.T.

»Det gode plot og en stribe af relaterede historier gør Sort sti til det rene kræs for krimielskere.«
- Katinka Bruhn, Weekendavisen.
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og får litteraturen op på hæle, der kan gennnembore klicheerne ... et
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