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Indtil din vrede er ovre Åsa Larsson Hent PDF Wilma og Simon dykker i Vittangijärvi. På bunden af søen
ligger et fly fra anden verdenskrig. Det er der ingen andre, der ved. Troede de. Men sikkerhedslinen bliver
kappet, og der ligger en dør over hullet i isen, da de vil op. Hvad er det for en gammel hemmelighed, de er

kommet på sporet af? Og hvem er parat til at myrde for at forhindre, at den kommer ud? Rebecka Martinsson,
der stadig foretrækker livet i Kiruna frem for kæresten og karrieren i Stockholm, bliver dynt involveret i
sagen, og politiinspektør Anna-Maria Mella, der står for mordefterforskningen, bliver truet. INDTIL DIN
VREDE ER OVRE er fjerde, selvstændige bind i Åsa Larssons populære serie om Rebecka Martinsson.

"Åsa Larsson forener troværdige psykologiske portrætter, solidt sprog og levende miljøbeskrivelser med et
gedigent og uhyggeligt plot"".

Berlingske Tidende

En ting er sikkert, er du først blevet (frost)bidt af Larssons magiske realisme og realistiske mord, vil du have
mere af samme sorte sne!

Politiken

Åsa Larsson Skriver jo det pureste og smukkeste sprog.
Nordjyske Stiftstidende

Man sidder som klinet til lænestolen. Åsa Larsson har aldrig været bedre end i denne krimi, hvilket ikke vil
sige så lidt. Lykkelige læser, der har Rebecka Martinsson-krimierne til gode – fornem intrigekunst går hånd i

hånd med poetiske naturskildringer.
Weekendavisen

Åsa Larsson mestrer en rigtig page-turner, hvor plottet driver handlingen frem i stemningsfulde rammer ...
”Indtil din vrede er ovre” er både bidende ond, forførende smuk og hæsblæsende spændende og så kan man

dårligt forlange mere af en krimi.
Jydske Vestkysten

Åsa Larsson er en af Nordens bedste krimiforfattere og cementerer med denne bog sin position.
Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Berlingske Tidende.

En ting er sikkert, er du først blevet (frost)bidt af Larssons magiske realisme og realistiske mord, vil du have
mere af samme sorte sne!

Bo Tao Michaëlis, Politiken

Hun kan ligesom sin afdøde efternavns-navnebroder Stieg Larsson flette en krimi sammen med både præcis,
vidende samfundsbeskrivelse og troværdig persontegning.

Bent Stenbakken, Nordjyske Stiftstidende

Åsa Larsson mestrer en rigtig page-turner ... “Indtil din vrede er ovre” er både bidende ond, forførende smuk
og hæsblæsende spændende.

Peter Tougaard, Jydske Vestkysten
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