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Skakten Lars Kjædegaard Hent PDF Drabsefterforskeren Anita Hvid henvises til afdelingens psykolog efter to
bestialske familiedrab, men efter første behandling forsvinder psykologen gådefuldt.

Samtidig med denne forsvinden tilspidses efterforskningsarbejdet for Anita Hvid og Thor Belling. To
magtfulde politikere dræbes. Først en kontroversiel byrådspolitiker, og dernæst Farums borgmester. Drabene

virker umotiverede, men drabsmetoderne er tæt beslægtede.

Skakten er Lars Kjædegaards ottende bog i serien om makkerparret Anita Hvid og Thor Belling, men kan
læses uafhængigt af de foregående. I serien, der kombinerer det nervepirrende plot med troværdige

samtidsskildringer, følger vi almindelige mennesker i ualmindelige situationer.

 

Pressen skriver: 

»Det er noget så sjældent som moderne socialrealisme, udført elegant og fintfølende.«

**** – Erik Jensen, Politiken

»Endnu en Hvid og Belling-krimi fra Lars Kjædegaard, der igen holder niveauet formfuldendt med nok en
god historie.«

***** – Marie Louise Toksvig, Ekstra Bladet

»Lars Kjædegaards ottende bind i serien om politiparret Hvid og Belling er hyggelig uhygge og
samfundskritik med et glimt i øjet.«

**** – Merete Reinholdt, Berlingske

»Kjædegaard skriver simpelthen godt, og du flyver gennem denne underholdende krimi, der udmærker sig
ved troværdighed og plads til eftertanke og humor.«

**** – Bent Stenbakken, Nordjyske Stiftstidende

»Ingen tvivl om, at parret Belling og Hvid er blandt de mest karismatiske hovedpersoner i de senere års bølge
af nye, danske krimihelte.«

***** – Arne Mariager, Fredericia Dagblad
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