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Dvale Camilla Grebe Hent PDF Stærk krimi af Camilla Grebe, forfatter til Årets svenske krimi 2017 og vinder
af Glasnøglen for bedste skandinaviske krimi 2018. Dvale er en skræmmende og åndeløst spændende krimi
om en samtid præget af selvoptagethed og grænseløshed på de sociale medier. Men det er også en skildring af
kærlighed stærk nok til at overvinde mørket.   Attenårige Samuel frygter for sit liv. Han har en vred narkoboss
i hælene, og hans kontrollerende og stærkt religiøse mor har smidt ham ud hjemmefra. Under sin flugt svarer
han på et jobopslag, hvor en enlig kvinde søger hjælp til at passe sin hjerneskadede teenagesøn. En oplagt

mulighed for at få tag over hovedet og gemme sig. Men ingenting bliver, som Samuel havde forestillet sig, da
han flytter ind hos den smukke Rakel og hendes søn Jonas i det afsidesliggende hus ved havet i skærgården.
Samtidig undersøger politiet, med kriminalinspektør Manfred Olsson i spidsen, en drabssag, hvor liget af to
unge mænd er blevet fundet nedsænket i vand. Efterforskningen kompliceres yderligere, da en desperat mor
melder sin søn savnet. Er der en sammenhæng mellem de to sager?   Dvale er en fritstående fortsættelse af
Når isen brister (2016) og Husdyret (2018). "Det er umuligt at lægge Camilla Grebes bøger fra sig ... De to
første var gode, den her er endnu bedre." - Barometern "Fantastisk læsning, endnu et bevis på Camilla Grebes

stjernestatus indenfor genren." - Svenska Deckarfestivalen
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