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Pumasommer Merete Junker Hent PDF Han kalder sig Felis. Han sidder i en boligblok i Porsgrunn i Norge
med en kraftig kikkert rettet mod forsvarsadvokat Torkel Vaas vinduer på den anden side af elven. Felis
presser en amulet mod brystet, mærker kraften fylde sig. Snart skal endnu et menneske dø. I lejligheden

ovenover bor den fjorten år gamle Silje. Hun er bange – bange for, at hendes mor skal abortere det barn, hun
bærer på. Siljes lillebror. Felis skjuler sig, venter, lokker, slår til, dræber. Og ingen kan finde ham. Bortset fra
Silje, for hun opdager ham. Men han opdager også hende. Torkel Vaa fører en stille tilværelse med lange dage
på advokatkontoret og lange ture med gravhunden Aktor. Men på det seneste har han modtaget mystiske,
skræmmende breve – med en blå silhuet af et kattedyr, en puma. NRK-journalisten Mette Minde har måttet
finde sig i, at hendes mand er taget til Nordnorge for at finde sig selv, men da hun sender børnene på ferie

deroppe, føler hun pludselig friheden og bliver tiltrukket af den stille og stabile Torkel. Men jo nærmere hun
kommer advokaten, desto mere opmærksom bliver Felis på hende. Flere mennesker i Porsgrunn er nu i

livsfare, og ingen af dem ved det. Så sker det næste drab ... PUMASOMMER er tredje selvstændige bind i
Merete Junkers krimiserie om NRK-journalisten Mette Minde. "Plottet har et dramatisk drive, der får

handlingen til gnistre." – Information om Merete Junkers seneste krimi Tvillingen. "Åh, hvor kunne jeg godt
lide den bog! Fantastiske personportrætter og en stærk fornemmelse for spænding." – Camilla Läckberg om

Merete Junkers debutroman Pigen med ballonen.

 

Han kalder sig Felis. Han sidder i en boligblok i Porsgrunn i Norge
med en kraftig kikkert rettet mod forsvarsadvokat Torkel Vaas
vinduer på den anden side af elven. Felis presser en amulet mod

brystet, mærker kraften fylde sig. Snart skal endnu et menneske dø. I
lejligheden ovenover bor den fjorten år gamle Silje. Hun er bange –
bange for, at hendes mor skal abortere det barn, hun bærer på. Siljes
lillebror. Felis skjuler sig, venter, lokker, slår til, dræber. Og ingen
kan finde ham. Bortset fra Silje, for hun opdager ham. Men han



opdager også hende. Torkel Vaa fører en stille tilværelse med lange
dage på advokatkontoret og lange ture med gravhunden Aktor. Men
på det seneste har han modtaget mystiske, skræmmende breve – med

en blå silhuet af et kattedyr, en puma. NRK-journalisten Mette
Minde har måttet finde sig i, at hendes mand er taget til Nordnorge
for at finde sig selv, men da hun sender børnene på ferie deroppe,
føler hun pludselig friheden og bliver tiltrukket af den stille og

stabile Torkel. Men jo nærmere hun kommer advokaten, desto mere
opmærksom bliver Felis på hende. Flere mennesker i Porsgrunn er
nu i livsfare, og ingen af dem ved det. Så sker det næste drab ...
PUMASOMMER er tredje selvstændige bind i Merete Junkers
krimiserie om NRK-journalisten Mette Minde. "Plottet har et

dramatisk drive, der får handlingen til gnistre." – Information om
Merete Junkers seneste krimi Tvillingen. "Åh, hvor kunne jeg godt
lide den bog! Fantastiske personportrætter og en stærk fornemmelse
for spænding." – Camilla Läckberg om Merete Junkers debutroman

Pigen med ballonen.
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