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Forårslig Mons Kallentoft Hent PDF "Pigerne er henne ved hæveautomaten. Deres mor går hen mod dem,
men er lige ved at falde og taber sin taske. Hun går ned på knæ, mærker, hvordan det knager i leddene.

Tasken. I hånden igen, og netop som hun skal til at rejse sig op, hører hun en hvæsen, som når en
klapperslangehale vibrerer. Hun ser pigerne stivne midt i deres bevægelser, holde sig for ørerne, og lyden fra
tasken hugger sig ind i dem alle tre. Så skriger moren. Derpå stilhed, som overdøver det uendelige brag, der
forplanter sig over hele byen." Forårssolen skinner, og tulipanerne står i blomst, da bomben eksploderer ved
banken på Linköpings torv. I samme øjeblik krydser en mor med to børn pladsen. Hvem har placeret bomben

og hvorfor? Var banken, børnene, moren eller noget helt andet målet for bomben? Det bliver en sag for
kriminalkommissær Malin Fors. Hun har ellers problemer nok med at holde trangen til tequila stangen, klare

rollen som alenemor til teenagedatteren Tove og komme sig over sin mors død. Dødsfaldene bliver en
milepæl i Malins liv. Hun skal for første gang opklare en sag uden flaskens hjælp og bekæmpe sine egne

dæmoner.

 

"Pigerne er henne ved hæveautomaten. Deres mor går hen mod dem,
men er lige ved at falde og taber sin taske. Hun går ned på knæ,
mærker, hvordan det knager i leddene. Tasken. I hånden igen, og

netop som hun skal til at rejse sig op, hører hun en hvæsen, som når
en klapperslangehale vibrerer. Hun ser pigerne stivne midt i deres

bevægelser, holde sig for ørerne, og lyden fra tasken hugger sig ind i
dem alle tre. Så skriger moren. Derpå stilhed, som overdøver det
uendelige brag, der forplanter sig over hele byen." Forårssolen
skinner, og tulipanerne står i blomst, da bomben eksploderer ved
banken på Linköpings torv. I samme øjeblik krydser en mor med to
børn pladsen. Hvem har placeret bomben og hvorfor? Var banken,
børnene, moren eller noget helt andet målet for bomben? Det bliver



en sag for kriminalkommissær Malin Fors. Hun har ellers problemer
nok med at holde trangen til tequila stangen, klare rollen som

alenemor til teenagedatteren Tove og komme sig over sin mors død.
Dødsfaldene bliver en milepæl i Malins liv. Hun skal for første gang
opklare en sag uden flaskens hjælp og bekæmpe sine egne dæmoner.
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