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Kvinden i plastic Kjell Ola Dahl Hent PDF Veronika Undset bliver fundet død i en affaldscontainer i Oslo.
Kroppen er skoldet i kogende vand og omhyggeligt indpakket i plastic. Alle biologiske spor er fjernet.

Frank Frølich fra drabsafdelingen i Oslo har mødt ofret før – tidligere har han anholdt hende for
narkotikabesiddelse, og umiddelbart derefter været sammen med hende til en fest, hvor det viste dig, at

Veronika var forlovet med Frølichs gode, gamle ven Karl Anders.
Frølich befinder sig i et voldsomt personligt dilemma og er under hårdt pres, da gamle sager åbnes, og der

viser dig et mønster, som handler om mænds vold mod kvinder.
KVINDEN I PLASTIC er en spændingsroman om venskab, om farlige mænd og udsatte kvinder. Og om

Oslos underverden.
"Dahl er et af de bedst skrivende krimi-talenter i Norden i øjeblikket.

Jyllands-Posten
En fremragende og medrivende krimi fra et farligt Oslo. Der bliver gået til stålet i en blodig dance makabre,

der sætter sit sorte mærke på de fleste deltagere.
Bogvægten.dk
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Karl Anders.
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