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Nirvanaprojektet Stefan Tegenfalk Hent PDF Nirvanaprojektet - anden bog i trilogien af den svenske

krimiforfatter Stefan Tegenfalk Stefan Tegenfalks krimitrilogi har fået fremragende anmeldelser i hjemlandet
Sverige. Første del i trilogien, Vredens tid, blev af Det Svenske Krimiakademi udpeget som en af ”årets
bedste bøger” i 2010. Vredens tid udkom på dansk i 2011, og også herhjemme er den blevet rigtig godt

modtaget. Anden del, Nirvanaprojektet, har i Sverige fået flotte roser med på vejen, og nu kan danske læsere
også igen få lov til at følge kriminalkommissær Walter Gröhn og hans kollega Jonna de Brugge i deres jagt på
massemorderen Leo Brageler. I Vredens tid blev Leo Brageler udpeget som hjernen bag flere brutale mord. I
Nirvanaprojektet fortsætter jagten på ham, men han synes at være forsvundet fra jordens overflade, og i

måneder står politiets opklaring i stampe. Kriminalkommissær Walter Gröhn leder forgæves efter en åbning til
mysteriet, da et gidseldrama pludselig fører jagten i en uventet retning. Alt peger på, at Brageler holdes
fanget, men af hvem? Samtidig opstår mistanken om en læk i efterforskningsgruppen. Nogen i politiet vil
tilsyneladende gå meget langt for at forhindre, at Brageler bliver fundet. En specialgruppe udpeges, og igen
arbejder Walter og Jonna de Brugge side om side mod en fjende, som altid synes at være et skridt foran.

Spørgsmålene bliver hele tiden flere, og svarene, som de finder frem til, bliver mere og mere skræmmende.
Snart står det klart, at de mord, som Brageler er skyldig i, kun er toppen af isbjerget.
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