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De uskyldige døde Finn Halfdan Hent PDF Da Maya Leander sætter sig ind i Nicholas Holms Ferrari og kører
til Mølle i Sverige, ligner det den perfekte romantiske weekend.

Men bag den idylliske facade gemmer sig en dyster virkelighed. Og alt vendes på hovedet, da Nicholas kort
efter bliver fundet død, og politiet mistænker hende for at have slået ham ihjel.

Maya og Nicholas var engang ansat i den samme nødhjælpsorganisation og kæmpede for at redde verden.
Men hvad skete der med Nicholas sidenhen? Gav han køb på idealerne og blev kriminel?

Maya begynder at grave i sagen, men nogle forsøger at skræmme hende til at stoppe. Og politiet opfører sig
bizart. Lige så opsatte efterforskerne er på at hænge hende op på mordet, lige så travlt har deres egen ledelse

med at henlægge sagen.

Det står snart klart for Maya, at de, der skaffede Nicholas af vejen, ikke har tænkt sig at lade hende gå fri.

De spiller deres eget beskidte spil, hvor nogle må dø, for at andre kan leve.

DE USKYLDIGE DØDE er en veldrejet krimi om at gå all in i en højere sags tjeneste. Om idealismens
bagside. Og de famøse gode intentioner, der ofte fører ét bestemt sted hen.

Finn Halfdan debuterede med den anmelderroste spændingsroman ET NØDVENDIGT OFFER, som også
vandt krimidebutantprisen herhjemme. DE USKYLDIGE DØDE er hans anden, fritstående kriminalroman.
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Maya begynder at grave i sagen, men nogle forsøger at skræmme
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højere sags tjeneste. Om idealismens bagside. Og de famøse gode

intentioner, der ofte fører ét bestemt sted hen.
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