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Pigen i isen Robert Bryndza Hent PDF En tidlig morgen i en af Londons parker falder en halvstor dreng
bogstaveligt talt over det nøgne lig af en ung kvinde. Hun ligger indefrosset i et tykt lag is under en bådebro.

På broen ligger hendes mobiltelefon og ringer.

Den rutinerede kriminalkommissær Erika Foster hentes ind for at lede efterforskningen. Hun er på orlov efter
en skudepisode, hvor hendes makker blev dræbt, men den døde kvinde har forbindelse til en kendt

rigmandsfamilie og sagen skal behandles diskret.

Erika finder snart ud af, at sagen også har forbindelse til tre lignende mord. Tre kvinder, der er efterladt i vand
, bagbundet og kvalt. Hun jagter en seriemorder, men hun ved ikke, at han også jagter hende.

Robert Bryndza er oprindeligt uddannet skuespiller, men siden hans to første romaner begge strøg direkte til
tops på Amazons bestsellerliste, har han levet af at være forfatter. Hans første spændingsbøger, Erika Foster-
trilogien, har solgt over en million eksemplarer og udgives i 21 lande. Han er født i England og bor i dag i

Slovakiet.

 

En tidlig morgen i en af Londons parker falder en halvstor dreng
bogstaveligt talt over det nøgne lig af en ung kvinde. Hun ligger

indefrosset i et tykt lag is under en bådebro. På broen ligger hendes
mobiltelefon og ringer.

Den rutinerede kriminalkommissær Erika Foster hentes ind for at
lede efterforskningen. Hun er på orlov efter en skudepisode, hvor
hendes makker blev dræbt, men den døde kvinde har forbindelse til

en kendt rigmandsfamilie og sagen skal behandles diskret.

Erika finder snart ud af, at sagen også har forbindelse til tre lignende
mord. Tre kvinder, der er efterladt i vand , bagbundet og kvalt. Hun
jagter en seriemorder, men hun ved ikke, at han også jagter hende.

Robert Bryndza er oprindeligt uddannet skuespiller, men siden hans
to første romaner begge strøg direkte til tops på Amazons
bestsellerliste, har han levet af at være forfatter. Hans første

spændingsbøger, Erika Foster-trilogien, har solgt over en million
eksemplarer og udgives i 21 lande. Han er født i England og bor i

dag i Slovakiet.
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