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Noras bog Liza Marklund Hent PDF I en fashionabel villla uden for Stockholm bliver forretningsmand og
tidligere rigsdagsmedlem Ingemar Lerberg fundet bevidstløs og grusomt tortureret. Hans hustru Nora er

sporløst forsvundet. Annika Bengtzon får til opgave at skrive om sagen for Kvällspressen, samtidig med, at
hun kæmper med sit privatliv. Hun bor sammen med Jimmy Halenius, statssekretær i Justitsministeriet. Det
går ikke smertefrit at få deres nye familie med sammenbragte børn til at fungere. Hendes eksmand, Thomas,
er vred og bitter, og Jimmys børn, ikke mindst hans datter, hader Annika. På Kvällspressen bliver avisens

chefredaktør, Anders Schyman, udsat for voldsomme anklager i forbindelse med en gammel reportage, der sin
tid indbragte ham Sveriges største journalistpris. Mens Ingemar Lerberg synker dybere og dybere ned i koma,
og kritikken mod Anders Schyman forstærkes, fremtræder et mere og mere tydeligt billede af, at noget er helt
galt bag de pæne facader i Stockholms whiskeybælte. Hvorfor vil nogen pine en tidligere politiker ihjel? Og
frem for alt – hvor er Nora?   Pressen skriver: ***** – Femina »Dette er en uhyggelig og præcis krimi, som

stiller skarpt på alle de ansigter, vi tror, vi skal kunne måle os på.« ***** – Q
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