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Blodig genvej Julie Hastrup Hent PDF Forlaget skriver: Med Blodig genvej er Julie Hastrup tilbage med en
ny og grufuld krimigåde om drabssektionens Rebekka Holm.

En varm juliaften forsvinder den 9-årige Sofie Kyhn Larsen fra Naturlegepladsen i Valbyparken, hvor hun er
på udflugt med sin familie. Politiet finder hurtigt hendes efterladte mobiltelefon, men ellers hører alle spor
op. Hun er som forduftet. Rebekka Holm og hendes makker, Reza Aghajan, sættes på sagen og må arbejde
mod tiden. Sporene er få og forvirrende, og pludselig peger flere af dem mod en af hendes nærmeste. Er
morderen mon tættere på hende selv end hun tror? Rebekka må se efterforskningen række ind i hendes

privatliv - med dramatiske konsekvenser.

Pressen skriver:

»Det er lidt af et kunststykke Julie Hastrup præsterer i sin tredje bog om Rebekka Holm . Hastrup skildrer de
involverede som hele personer man kommer til at føle for, miljøtegningerne står knivskarpe, og mordgåden

mod slutningen udsættes for et overraskende men logisk twist.«
****

- Henrik Tjalve, Dagbladenes Bureau

»Julie Hastrup forstår at sparke gang i en historie, hvis spændingskurve er stadigt stigende - uden at sprænge
rammen for den klassiske politikrimi.«

****
- Marianne Koch, Fyens Stiftstidende    
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