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Puslespillet 2 Mona Henny Hent PDF Forlaget skriver: Puslespillet bind 2 er en krimi i to dele. I første del
møder vi kriminalinspektør Frederiksen og Kriminalbetjent Kelman, som sammen står over for opklaringen af
mordet på en ældre kvinde, der er blevet brutalt myrdet i sin seng. I første omgang ser det ud, som om Eva
har levet et helt normalt liv, men det går hurtigt op for Frederiksen og Kelman, at de står over for en sag, der
er langt mere indviklet end først antaget, da Eva har en fortid, som byder på et hemmeligt liv kun kendt af

hendes gennem tiden tre afdøde ægtefæller. I anden del møder vi to børn på bare fem og ti år, som på grund af
mordet på deres far ender på flugt. Kelman og hendes hjælper Mike arbejder på højtryk for at finde frem til

børnene, som er sporløst forsvundet. Flugten ender dog bragt, da pigen ender i livsfare.      

Uddrag af bogen 
Toget sænkede farten, så Tim begyndte at blive nervøs. Var de på vej ind på en station, eller havde politiet
fundet deres far. Skulle vognene tømmes, eller havde de bare nået endestationen. Ikke at Tim havde en
flugtplan, men han tænkte, at hvis de kunne nå til Skovhøj, før politiet fandt faren, så var de måske i

sikkerhed. Måske kunne de finde en gammel hytte i skoven og gemme sig der, indtil uroen havde lagt sig.
Toget standsede ikke helt, men sænkede derimod kun farten på grund af en vejoverskæring. Tim åndede lettet
op, da toget hævede hastigheden igen. Han var glad for, at Søs lå og sov, for han var begyndt at blive lidt

småsulten, og han tænkte, at Søs nok havde det på samme måde.       

Om forfatteren 
Mona Henny er født og opvokset i Fredericia. Hun debuterede med Puslespillet i 2018. Mona Hennys bøger

er karakteriseret ved at være letlæste og med en begrænset mængde af udenomssnak.
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