
Huset på skrænten
Hent bøger PDF

Rie Osted

Huset på skrænten Rie Osted Hent PDF Ulrik, en ung mand, it-specialist og nyforelsket, køres ned. Var det en
ulykke, som politiet tror, eller var det mord? Privatdetektiven Andrea de Lima engageres af den unge mands

papmor til at finde en eventuel morder. Da hun kommer for tæt på, bliver det farligt for hende selv.

Huset på skrænten er den tredje i rækken af Rie Osteds kriminalromaner om privatdetektiven Andrea de
Lima.

PRESSEN SKREV
"Flugtbilist eller raffineret morder? … Andrea går i gang med at grave sig ned i sagen. Ulriks bundulykkelige
kæreste viser sig at vide besked med interessante detaljer. Desuden opsøger Andrea Ulriks arbejdsplads og
render politiet på dørene. Huset på skrænten er en hyggekrimi, så det basker. Ikke at Rie Osted viger tilbage
fra scener med vold eller morbide mord(forsøg). Men hun nurser også læseren med adskillige hygsomme

skildringer af fredelige stunder i gode venners lag."
Katinka Bruhn, Weekendavisen

"Andrea de Lima er en fyrig dame med ben i næsen. Hun er jurist og privatdetektiv, mor til gymnasieeleven
Markus og indehaver af ihærdighedens charme, der får hende til at dybdebore i de kriminalsager, hun bliver

hyret til. Hvor politiet giver op og henlægger sager, tager Andrea over, og opklaringens lys skimtes.
Vi er i den absolut letlæste genre … Og dog formår hun at holde tungen lige i munden og levere en vare, der

en sommerdag vil gøre godt på en strandtur."
- Bente Wiik, Fyens Stiftstidende og Fyens Amtsavis

"Persongalleriet er tilstrækkeligt stort til, at man som læser har mange muligheder at gætte på, og afsløringens
twist er fint turneret. Undervejs sker der både forgiftninger og dødsfald. Sproget er let, og romanen blander
privatliv og opklaring på den klassiske, nordiske måde. … Hyggelig fortsættelse i serien om Andrea de

Lima."
- Sanne Caft, lektørudtalelse
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privatdetektiv, mor til gymnasieeleven Markus og indehaver af
ihærdighedens charme, der får hende til at dybdebore i de
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Vi er i den absolut letlæste genre … Og dog formår hun at holde
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mange muligheder at gætte på, og afsløringens twist er fint turneret.
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