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En lille pige forsvinder fra et tog. I en anden del af Sverige lever en ung kvinde i skjul, bange for en dag at
blive fundet af manden, som hun troede var den prins og befrier, hun siden barnsben havde ventet på. Hun ved
bedre end nogen anden, hvorfor pigen er forsvundet, og endnu engang forbereder hun sig på flugt.
Politiefterforskningen ledes af den legendariske kommissær Alex Recht. Ved hans side står akademikeren
Fredrika Bergman, som skulle have været violinist, men i stedet havnede inden for politiet. Hun kæmper nu
hårdt for at lede efterforskningen væk fra det spor, man først slog ind på. Sagen præges af udstuderet ondskab,
og efterforskningsgruppen må op i samme tempo som gerningsmanden, hvis ikke yderligere liv skal gå tabt.
"Hvis man vil have en svensk krimi skrevet efter alle håndværkets regler, så kan man roligt putte OHLSSON i
kurven." - Jyllands-Posten "Velskreven og uhyggeligt spændende krimidebut" - Søndag "Der er masser af
drama, gru og tempo, falske og forklædte spor at gætte med på og ikke mindst et solidt persongalleri, der kan
mere end det banale." - Ekstrabladet "Forfatteren, der selv er akademiker ansat ved det svenske rigspoliti,
præsenterer en både spændende og læseværdig krimi, der skal være begyndelsen på en serie om Frederike
Bergman." - Ekstrabladet "Utroligt spændende, velskrevet og underholdende krimi af dbutant. Det bedste jeg
har læst siden Läckberg kom på banen." - Litteratursiden.dk "KRISTINA OHLSSON skriver helt fantastisk,

og formår at holde sin læser fanget i spændinge lige til det sidste." - Litteratursiden.dk "Bogen kan
sammenlignes med mange af denne tids nordiske "femi-krimier", som f.eks krimier af Camilla Läckberg, Sara
Blædel og Liza Marklund." - Litteratursiden.dk
Askepot sko har eksisteret siden 1983. De er håndsyede og alle fremstillede i vegetabilskgarvet skind. Vi
tilbyder alle former for klip, farve og permanent m. m Velkommen til Askepot-klinik. dk Askepot er
Silkeborg's hyggeligste skønhedsklinik beliggende centralt på gågaden. Birte Tove Sørensen med
kunstnernavnet Birte Tove (født 16. Luxux 2018; Real Silk 2018; White Sunday 2018; Nicole de Val 2018
Bubetti er helt unikke kvalitetsprodukter fremstillet på en lille fabrik i Firenze. dk Askepot er Silkeborg's
hyggeligste skønhedsklinik beliggende centralt på gågaden. m Velkommen til Askepot-klinik.
Velkommen til Askepot. Velkommen til Salon Askepot's hjemmeside. Askepot sko har eksisteret siden
1983. Desuden kan du købe dine sko online på vores webshop.
Velkommen til Askepot. Originale filmplakater i tusindevis. Lokker klippes, lokker sættes. Han har bl.
Askepot har eksisteret siden juni 2005 hvor Tina Ebbesen Jensen åbnede klinikken hos Salon Afrodite, Men
efter kort tid der blev pladsen for trang og i september 2006 flyttede klinikken til de nuværende lokaler på
Vestergade. Velkommen til Salon Askepot's hjemmeside. Luxux 2018 – i butikken fra 2.
Konfirmationskjoler.

