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Ulykkesfuglen Camilla Läckberg Hent PDF Forlaget skriver: Vinteren har været lang for Patrik Hedström og
hans kolleger på Tanumshede politistation. Rutinearbejde og trivialiteter har fyldt døgnet ud, men da foråret

og de lyse timer rammer Fjällbacka, brydes hverdagens trummerum.

Reality-programmet Fucking Tanum – og ikke mindst de stærkt omdiskuterede deltagere – indtager lillebyen
Fjällbacka. Med dem følger sladderen, konflikter blandt Fjällbacka-beboerne og kommunens spidser især –

og selvfølgelig mediernes bevågenhed.
På politistation har betjent Hanna Kruse sin første arbejdsdag. Selv samme dag modtager de på stationen et
alarmopkald om en bilulykke. Patrik og Hanna tager ud til ulykkesstedet og finder liget af en kvinde – og en

umiskendelig stank af alkohol.
Ved første øjekast er sagen soleklar: Det er en tragisk bilulykke.

Men Patrik aner uråd, og det viser sig også efterfølgende, at den kvindelige bilist er blevet myrdet med fuldt
overlæg. Efterforskningen er i gang. Imens eskalerer konflikterne omkring reality-programmet, og det hele

ender ud i kaos, da liget fra en af deltagerne dukker op blandt skidtet i en affaldscontainer.
Er det den samme morder, der er på spil i begge tilfælde?

Og er der en sammenhæng mellem det brutale mord i Fjällbakca og flere andre uopklarede mord i Sverige?
Patrik står over for sit livs største udfordring …
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