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Før døden lukker mine øjne Benni Bødker Hent PDF Ved badeanstalten Helgoland findes en vinterbader
brutalt myrdet.

I Somalia bliver tre danske nødhjælpsarbejdere slået ihjel på deres hotel.
Og i Københavns snefyldte gader er en ung kvinde på flugt for sit liv.

Knogleeksperten Linnea Kirkegaard afslører en uhyggelig forbindelse på tværs af kontinenter, hvor kynisme
og idealisme viser sig at være lige dødbringende.

FØR DØDEN LUKKER MINE ØJNE er andet bind i Bødker & Bruuns serie om retsantropologen Linnea
Kirkegaard.

Det er stærkt underholdende at læse om moralske forestillinger i frit fald i Bødker og Bruuns ""Før døden
lukker mine øjne.""

Henrik Tjalve, Dagbladenes Bureau

Før døden lukker mine øjne er en gedigen politisk spændingsroman ... Bødker og Bruuns tematiske
anliggende er der ikke meget tvivl om: De vil forsøge at forklare desperate tiltag som pirateri ud fra en større

politisk og social sammenhæng.
Samtidig problematiserer de forudsætninger og forestillinger, ud fra hvilke der ydes udviklingshjælp.

Lars Ole Sauerberg, Information

Bruun & Bødker leverer en solid spændingslagkage i flere blodige lag.
Bo Tao Michaëlis, Politiken

Den ægte og gode krimivare får man til gengæld hos forfatterparret Bødker og Bruun med »Før døden lukker
mine øjne«, deres anden bog om knogleeksperten Linnea Kirkegaard.

I et sikkert sprog leverer de en sansemættet, højaktuel og rigtig spændende historie om nødhjælpsarbejde,
våbenhandel, somaliske pirater og krigstraumer.

Merete Reinholdt, Berlingske

Det er spænding på mange niveauer … Heftig handling og mange tråde, der spindes sammen i slutningen.
Birte Strandby, MetroXpress
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