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Død mands hånd Carin Gerhardsen Hent PDF ”Gud er god. I nat holder Gud sin beskyttende hånd over os.”
Det er hvad, Sven-Göran Erlandsson tænker, lige inden han segner om på asfalten med et dødbringende
projektil i nakken. Mordet ryster det stille villakvarter. Sven-Göran Erlandsson var et godt menneske.

Respekteret for sin store indsats for de hjemløse og udsatte, troende, familiefar til fingerspidserne og frivillig
ildsjæl i fodboldklubben. Hvorfor skulle han likvideres? De eneste spor ligger i Erlandssons lomme: En
seddel med en form for kode og fire spillekort – to sorte esser og to sorte ottere. De samme kort, som den
legendariske westernhelt Wild Bill Hickok havde på sig, da han blev skudt på samme dato. Man kalder det
”død mands hånd”. Conny Sjöberg fra Hammarby politi indkalder holdet. To nye ansigter skal deltage i

efterforskningen: Odd Andersson, der har en fortid som rockmusiker, og den sære og geniale Hedvig Gerdin.
Det bliver en efterforskning, der fører Andersson og Gerdin til mørke steder. Helt ud i de dunkleste afkroge af

udkants-Sverige og menneskets sjæl. "Død mands hånd" er fjerde fritstående bog i Carin Gerhardsens
medrivende og tankevækkende Hammarby-serie. Bøgerne har modtaget strålende anmeldelser både

herhjemme og i udlandet.
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