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Blod vil have blod Benni Bødker Hent PDF Ved Lammefjorden findes det skeletterede lig af en irakisk tolk. I
New York giver en gangster ordre til, at en forretning afsluttes. I København forbereder en lejemorder sig til
et job. Og på Retsantropologisk Enhed er en rutinesag ved at udvikle sig til et spørgsmål om liv og død for
Linnea Kirkegaard. BLOD VIL HAVE BLOD er første bog i en ny spændingsserie om knogleeksperten
Linnea Kirkegaard - amerikansk uddannet retsantropolog og danskfødt kosmopolit og verdensborger.
"Infamt spændende ... Bogens handling er både begavet og dygtigt konstrueret ... Blod vil have blod vil og
kan meget ... Man lukker bogen med tilfredshed og lyst til at læse mere om Linnea Kirkegaard og hendes
meritter."
Henrik Palle, Information
"Krimidebutanter med noget på hjerte. Stærkt portræt af hjemvendt Irak-soldat gør 'Blod vil have blod' til en
relevant og aktuel fortælling."
Jonas Hindsholm Bentzen, Børsen
"Et originalt plot, der for en gangs skyld ikke handler om seriemord, narko og/eller menneskehandel ...
fremragende research og spændende momenter; en veninde viser sig fra en anden og farlig side, et lejemord
går i kage og som sagt, intrigen er behagelig nytænkt."
Bo Tao Michaëlis, Politiken
"Plottet er genialt, sproget fantastisk, og hovedpersonen Linnea og bi-hovedpersonen Jonas så velbeskrevede,
at man ikke i et sekund er i tvivl om, hvem de er, og hvad de står for. Det hele går op i en højere enhed, og
jeg havde meget
svært ved at lægge bogen til side. Jeg ser allerede frem til den næste bog! Bogen får 6 store stjerner."
boguglen.dk
"Der er substans i ny dansk krimi … De skriver spændende og med nerve, og man har lyst til at følge
hovedpersonen Linnea,
som nok skal vise sig at have nogle alvorlige lig i lasten."
Midtjyllands Avis
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