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Ny psykologisk spänningsroman med kommissarie Sejer i huvudrollen!

Helveteselden är en ny psykologisk och djupt mänsklig spänningsroman av Karin Fossum med kommissarie
Konrad Sejer i huvudrollen. En berättelse där inte bara frågan om vem utan framför allt varför måste besvaras.
I handlingens centrum står två ensamstående mödrar med varsin son, två familjer som på varsitt håll kämpar
mot tillvarons torftighet och dåliga odds, män som svikit och familjehemligheter som får katastrofala följder.
Det är en varm sommardag i början av juli 2005. I en sänka, intill en träddunge, står en gammal, rostig
husvagn. Inuti ligger en kvinna och hennes femårige son döda. Brutalt mördade. Fyra knivhugg i moderns
kropp, lika många i barnets. På golvet bredvid dem ligger det blodiga mordvapnet, en kniv med långt blad.

Kniven och ett blodigt fotavtryck är de enda spår poliskommissarie Konrad Sejer har då han försöker lösa vad
som på en gång framstår som ett vansinnesdåd och ett välplanerat mord. Varför befann sig kvinnan och hennes
son i husvagnen? Och vem har haft motiv att mörda dem?

"Karin Fossum har en mästerlig förmåga att skapa krypande spänning och att skildra avvikande, lite udda
människor. En högkvalitativ psykologisk thriller." Ingalill Mosander, Aftonbladet
Helveteselden. Viskaren. Hviskeren. Bli abonnent Last ned appen Løs inn kampanjekode Spørsmål og svar
Blogg Storytel på Facebook Storytel på Twitter . diskotekkvelden diskusjonskvelden energikjelden
finalekvelden forsommerkvelden gjennomsnittsgjelden gudskjelovkvelden helveteselden husleiegjelden
januarkvelden. De stakkars kokkene står ju i helveteselden og grillar, innerst i lokalet. Ikke bra for helsa. Les
mer. Anmeldelsen var …? Nyttig; Morsom; Kul; Eirik E. Oslo; 1 venn Helveteselden. Svarta sekunder. The
Murder of Harriet Krohn. In the Darkness. The Caller. Black Seconds. Calling Out For You. Don't Look Back.
When The Devil Holds. Helveteselden. av Fossum, Karin. Nettpris: 253,-Nettpris: 167,-Antologi. Deckare. av
Wahlöö, Per. Nettpris: 167,-Nettpris: 200,-Döden skall du tåla. Helveteselden. Svar. alveprinsessen sier:
september 16, 2016 kl.
21:16. Jeg gråter. Du skriver fint, om noe så sårt.

