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Politimorderen Maj Sjöwall Hent PDF 'Roman om en forbrydelse' er den klassiske og stilskabende serie som
det verdensberømte, svenske forfatterpar har skrevet om politiet og samfundet. Serien er oversat til 34 sprog

og fås nu også som lydbog.

Politimorderen er 9. lydbog i serien

En kvinde er forsvundet under mistænkelige omstændigheder, og Martin
Beck må tage til Skåne. Et par forbryderspirers biltyveri resulterer i,
at en politimand bliver skudt, og næsten hele Sveriges samlede

politistyrke deltager i jagten på politimorderen.

Politimorderen er niende bog i den klassiske og stilskabende serie
'Roman om en forbrydelse', som det verdensberømte, svenske forfatterpar

har skrevet om politiet og samfundet.

For mig blev den moderne politiroman skabt af netop Maj og Per i
serien om Martin Beck, Gunvald, Kollberg og alle de andre. Parret
Sjöwall-Wahlöö satte en helt ny standard for den kriminalpolitiske
fortælling, de forenede høj litterær kvalitet med dramaturgisk gode
intriger - og et socialt engagement, der fik siderne til at gløde.

[Fra Liza Marklunds forord]
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Lydbogen er fantastisk spændende indlæst af Torben Sekov som lever sig ind i rollen som Martin Beck og
lydbogen slutter alt for hurtigt ...

Serien er måske mest kendt fra TV, hvor hovedrollen Martin Beck spilles af Peter Haber, som også spiller
rollen som Jan Guillous superagent Carl Hamilton
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