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Ildvidnet Lars Kepler Hent PDF Det er september, mørket og kulden sænker sig over de store svenske skove.
Og Joona Linna er på vej nordpå. Suspenderet fra jobbet som kriminalkommissær mens en intern

undersøgelse står på. Og rystet over et tilfældigt møde med en kvinde, som standser ham på gaden og spørger:
"Hvorfor lader du som om, din datter er død?

På Birgittagården, en døgninstitution for stærkt selvdestruktive og agressive unge piger, findes en af de unge
piger brutalt myrdet i institutionens isoleringsrum. Hun ligger på en briks med hænderne for ansigtet. Ingen af
de andre piger kan fortælle noget. Og den eneste ansatte på nattevagt findes myrdet i et udhus på grunden.

Trods sin suspension og midt i den personlige tragedie, der har indhentet Joona, vender han om og støder til
efterforskningen. Der er ingen vidner, ingen spor. Joona står over for den mest lukkede mordgåde, han

nogensinde har mødt.

Kort efter begynder en anonym kvinde at ringe til politiet med forvirrede tips. Ingen tager dem alvorligt.
Indtil Joona - også drevet af sine egne dæmoner - opsøger kvinden. Da han begynder at lede efter mere

holdbare svar, end hun kan give, sættes voldsomme kræfter i bevægelse.

Tredje del af serien om Joona Linna fører langt ind i en sandhed, man helst ikke vil kende. Langt ind i
socialforsorgens og retssystemets mørkeste kroge. Hvor vejen til helvede er brolagt af tilsyneladende gode
viljer. Hvor grusomme løgne skjuler sig bag salvelsesfuld fromhed. Og langt nærmere Joona Linnas eget

private altopslugende mørke.
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Det er september, mørket og kulden sænker sig over de store svenske
skove. Og Joona Linna er på vej nordpå. Suspenderet fra jobbet som
kriminalkommissær mens en intern undersøgelse står på. Og rystet
over et tilfældigt møde med en kvinde, som standser ham på gaden

og spørger: "Hvorfor lader du som om, din datter er død?

På Birgittagården, en døgninstitution for stærkt selvdestruktive og
agressive unge piger, findes en af de unge piger brutalt myrdet i
institutionens isoleringsrum. Hun ligger på en briks med hænderne
for ansigtet. Ingen af de andre piger kan fortælle noget. Og den
eneste ansatte på nattevagt findes myrdet i et udhus på grunden.

Trods sin suspension og midt i den personlige tragedie, der har
indhentet Joona, vender han om og støder til efterforskningen. Der er

ingen vidner, ingen spor. Joona står over for den mest lukkede
mordgåde, han nogensinde har mødt.

Kort efter begynder en anonym kvinde at ringe til politiet med
forvirrede tips. Ingen tager dem alvorligt. Indtil Joona - også drevet
af sine egne dæmoner - opsøger kvinden. Da han begynder at lede
efter mere holdbare svar, end hun kan give, sættes voldsomme



kræfter i bevægelse.

Tredje del af serien om Joona Linna fører langt ind i en sandhed,
man helst ikke vil kende. Langt ind i socialforsorgens og

retssystemets mørkeste kroge. Hvor vejen til helvede er brolagt af
tilsyneladende gode viljer. Hvor grusomme løgne skjuler sig bag

salvelsesfuld fromhed. Og langt nærmere Joona Linnas eget private
altopslugende mørke.
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