
Det er skide uretfærdigt
Hent bøger PDF

Vibeke Marx

Det er skide uretfærdigt Vibeke Marx Hent PDF Forlaget skriver: Denne Krimi-let indeholder to historier om
det uventede, det forfærdelige og det uretfærdige.

Den første handler om to veninder, deres ærkefjende, Britt, om en kæreste, der skaber ridser i venskabet og
om en far, med en dyster hemmelighed. På en weekendtur sker det forfærdelige. Den ene af pigerne dør.
Hvordan kommer man videre, når ens bedste veninde er blevet myrdet? Tøjdyret, Garfield, spiller en stor

rolle i forløbet.

Alle er flinke i Søborg. Det synes manden, der står foran Fakta og sælger Hus Forbi. Han er en rar og venlig
mand, men Sofie ønsker ham langt væk. Den hjemløse er nemlig hendes far, og hvor fedt er det lige, at

veninderne opdager det? Hun er ikke den eneste, der gerne vil skjule sandheden, for det er alligevel ikke alle,
der er flinke i Søborg. Røverier og overfald skaber mistro og utryghed.

Snyd, bedrag, intriger og mord er bare nogle af ingredienserne i Krimilet serien. Helte, skurke og menigmænd
optræder i bøgerne, der er skrevet i et letflydende sprog. Emnerne er nutidige og aktuelle eller hentet fra

Danmarks historie.
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