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Den døende detektiv Leif GW Persson Hent PDF Legendariske Lars Martin Johansson, der i sine

velmagtsdage var chef for Rigskriminalpolitiet, er taget til Stockholm for at ordne nogle ærinder. På vej
tilbage tager han en afstikker til Sveriges bedste pølsevogn. For hvem orker at køre på tom mave? Da

Johansson vågner tre dage senere, ligger han på intensiv afdeling og har overlevet en blodprop i hjernen. Her
hører han om et 25 år gammelt, uopklaret mord på en 9-årig pige. Johanssons politiinstinkter vækkes til live,
og han indleder sin egen efterforskning fra sygesengen. Med hjælp både fra sin bedste ven og gamle kollega,
Bo Jarnebring, Matilda fra den private hjemmepleje og Max, et russisk børnehjemsbarn i 100-kilosklassen, er
Johansson fast besluttet på, at retfærdigheden skal ske fyldest. Han aner, at det kan blive hans sidste sag. Leif

GW Perssons uforlignelige stil, særlige stemme og sorte humor, kombineret med en fascinerende
efterforskning af en mordsag fra 1985, gør “Den døende detektiv” til et sandt mesterværk. Kære krimilæsere:
Gå ikke glip af ”Den døende detektiv”. Den hører til blandt de hidtil absolut allerbedste i genren i år, og har

man ikke læst de tidligere Persson-romaner, kan man se en gylden sommer i møde med mange timers
underholdning i topklasse. Kristeligt Dagblad Læseren beværtes på det mest overdådige med en fireogtyve
karats mordgåde ... bon appetit! Weekendavisen Fænomenalt fremragende. Politiken Læs bogen for den

sydende sarkasme, humoren og portrættet af den døende detektiv og hans ømme, nærmest smukke relation til
venner og familie - og måske for at få skærpet syn på moral og hævn, også i politiets rækker. Fyns Amtsavis
Den helt tungtvejende grund til, at man skal tage at læse "Den døende detektiv" er Perssons fremragende
sprog og den knastørre karakteristiske humor. Børsen Det er en fremragende bog (…) som skarpt, muntert,
fantasifuldt og kritisk overfor slendrian og fordomme udfolder både opklaring og dilemma. Folketidende En
sært fascinerende, dobbeltbundet historie, som det vitterligt er svært at lægge fra sig ... Leif GW Persson er

ganske enkelt en oase. Jyllands-Posten "Den døende detektiv" rager op som et fyrtårn blandt krimier,
blændende, original, sarkastisk, humoristisk. Den er intet mindre end fantastisk læsning. Litteratursiden.dk
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