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Sneglens hus Hans Schmidt Petersen Hent PDF "En kold vintermorgen i Sønderjylland bliver et ældre
ægtepar fundet brutalt myrdet på en afsidesliggende gård. Den midaldrende kriminalinspektør Carsten

Mathiesen fra Åbenrå får overdraget sagen.

Få dage senere bliver yderligere tre mennesker fundet myrdet på lignende vis. Polititet - og i endnu højere
grad medierne - er overbevist om, at gerningsmændene er østeuropæiske kriminelle på tyvetogt over Europas

åbne grænser.

Men Mathiesen tror, at sagen hænger anderledes sammen. Han begynder at grave dybt i ofrenes fortid og
opdager uventede forbindelser til et mord begået lige efter krigen i regionen. Mathiesen finder en række

gamle fotografier af en lille lyshåret pige på begge gerningssteder. Er det billeder af den samme pige? Og har
hun noget at gøre med de brutale mord?

Da et ældre tysk ægtepar forsøges myrdet syd for grænsen, må Mathiesen samarbejde med den tyske
kriminalkommissær Christiane Müller fra Flensborg. Blodsporene føre dem længere og længere ind i

grænselandets betændte fortid på jagt efter en nådeløs morder.

Dette er den første bog i krimiserien med "Mathiesen og Müller" udgivet som lydbøger af Lytteratur

krimi, provinsen, incest, det tyske mindretal, Sønderjylland, Tyskland
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