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Stille nu Viveca Sten Hent PDF Forlaget skriver: Fra Camilla Läckberg og Mari Jungstedt ved vi, at det kan
være særdeles farligt på den svenske vestkyst og på turistøen Gotland. Men nu begynder der også at dukke lig

op på Sandhamn i Stockholms skærgård. Stille nu er første bind i en ny svensk krimiserie om
kriminalinspektør Thomas Andreasson og jurist Nora Linde.

En varm sommermorgen flyder liget af en mand indhyllet i et fiskenet i land på Sandhams vestkyst, og godt
en uge senere bliver en kvinde brutalt myrdet. Kriminalinspektør Thomas Andreasson bliver sat på sagen,

men sporene er få. Hvilken tilknytning havde de to personer til Sandhamn? Hvilke hemmeligheder skjuler det
lille samfund? Plaget af tabet af sin lille datter og et havareret ægteskab kaster Thomas sig ud i opklaringen
og får uventet hjælp af sin barndomskammerat, Nora. Hun bor på øen om sommeren med sin mand og to børn

og kæmper med at kombinere karrieren med rollen som småbørnsmor. Mens en morder går løs midt i
sommeridyllen, øges presset på politiet hurtigt. Den skyldige må og skal findes, inden panikken breder sig på

den lille ø, og yderligere liv går tabt.
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