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Søvnen og døden A.J. Kazinski Hent PDF Gidselforhandleren hos Købehavns Politi, Niels Bentzon, skulle
have talt hende fra det. Talt hende fra at kaste sig i døden denne sommernat på Dybbølsbro. Men han kunne

ikke. Og der ligger hun så. Midt på skinnerne med baghovedet knust og en kryptisk besked skrevet på
hånden. Men hvem er hun? Hvad drev hende til at springe ud fra broen? Nogen eller noget var efter hende –
noget der fik hende til at foretrække døden frem for livet. Snart går det op for Niels Bentzon, at kvinden ikke
er en psykisk syg stakkel men en solodanser på Den Kongelige Ballet der har været forsvundet i to døgn. Og
mens København sveder og gør det næsten umuligt at trække vejret, smider obduktionen en ny bombe ind i
sagen: Kvinden har tilsyneladende været druknet og er blevet genoplivet lige inden hun sprang. Niels indser
snart at han står overfor en sag, hvor både Thorvaldsens værker og et antikt græsk mysterium spiller en
afgørende rolle. En sag, der kaster lange skygger ind i døden. Søvnen og Døden er danske A. J. Kazinskis
brag af en opfølger til den prisbelønnede bestseller Den sidste gode mand, der er udkommet i mere end tyve

lande. Næste bog i serien er "Den genfødte morder".
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