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Pigen med sne i håret Ninni Schulman Hent PDF En kold og snefyldt nytårsaften forsvinder sekstenårige

Hedda Losjö fra sit hjem i byen Hagfors nord for Stockholm. Kort tid efter bliver liget af en ung pige fundet i
en skov få kilometer fra familiens hjem. Pigen er nøgen, dræbt med et skud i baghovedet. Sagen lander hos
Petra Wilander og Christer Berglund fra den lokale politistation. De skal finde ud af, hvad der er sket, og

hvem Hedda er bag facaden. Det samme forsøger journalisten Magdalena Hansson. Hun er egentlig rejst fra
Stockholm tilbage til Hagfors med sin seksårige søn for at slikke sårene efter en hård skilsmisse. Her kan

sønnen trygt vokse op, og Magdalena få ro til at genfinde fodfæste. Men sagen om Hedda trækker i hende, og
Magdalena får mistanke om, at byens tilsyneladende idyl dækker over dystre hemmeligheder. Pigen med sne i

håret er den første selvstændige krimi i serien om journalisten Magdalena Hansson.
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