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I nat er du død Viveca Sten Hent PDF En ung mand findes hængende fra en lampekrog på sit kollegieværelse
i Stockholm. På hovedpuden ligger et afskedsbrev. Kriminalinspektør Thomas Andreasson er tilbage i stolen
efter en forbryderjagt, der nær kostede ham livet. Nu trygler den unge mands mor ham om at undersøge

omstændighederne ved sønnens død, for hun er overbevist om, at han aldrig ville begå selvmord.
Thomas bliver hurtigt overbevist om, at dødsfaldet næppe er selvforskyldt, men hvem bærer så skylden?
Hævn, besættelse og mobning komplicerer efterforskningen, og grufulde hændelser fra fortiden dukker op.
Thomas får hjælp af sin bedste ven, Nora Linde, der har slået sig permanent ned i Sandhamn med sine sønner

efter at have forladt sin mand.
I nat er du død er fjerde bog i serien om juristen Nora Linde og kriminalinspektør Thomas Andreasson.
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