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Vildfremmed Pernilla Ericson Hent PDF Vildfremmed En vildfremmed, beruset mand tiltvinger sig adgang

til en kvindes hjem i Södermalm i Stockholm og voldtager hende brutalt. Politiet pågriber manden på
gerningsstedet, og sagen ser ud til at være ligetil. Men da manden har en skriftlig invitation, falder

opklaringen sammen som en korthus, og han går fri. Politiet begynder at grave i sagen, og det bliver optakten
til en efterforskning, som savner fortilfælde med voldtægtsmænd, som ikke kan dømmes. Frygten spreder sig,
og Erlagruppen med Liv Kaspi i spidsen påtager sig den svære opgave med at finde de gerningsmænd, som
forfølger og terroriserer kvinder. Samtidig kæmper Liv Kaspi med sit privatliv. Hun elsker en mand med en

lyssky fortid – men kan hun stole på ham? Bogen, der er baseret på en virkelig hændelse, er endnu en
nervepirrende fortælling, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen på dig.   Vildfremmed er tredje bog i

serien om Erlagruppen
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