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Den tredje stemme Cilla og Rolf Börjlind Hent PDF I Marseille i Frankrig bliver en blind kvinde, der
tidligere har arbejdet i et cirkus, brutalt myrdet. 

Samtidig i en lille svensk by, findes en ansat i toldvæsnet hængt i sit hjem. Svensk politi opdager, at der er
tale om et fingeret selvmord, og kæder dødsfaldet sammen med en aktuel narkosag.

Efter en rejse til Mexico har Olivia Rönning taget sin biologiske mors efternavn, Riviera. Hun er færdig på
Politiskolen, men har ikke besluttet, hvad hun vil med sit liv. Da hun ved et tilfælde bliver involveret i sagen

om den myrdede tjenestemand, indleder hun sin egen uofficielle efterforskning.. Olivia opdager en
sammenhæng med mordet i Marseille. Og også at Tom Stilton, ekspolitimand og en særdeles skæv eksistens,
har en særlig forbindelse til den blinde kvinde. Trods deres tidligere konflikter, beslutter Olivia og Tom

Stilton sig for at arbejde sammen.  

 

 

I Marseille i Frankrig bliver en blind kvinde, der tidligere har
arbejdet i et cirkus, brutalt myrdet. 

Samtidig i en lille svensk by, findes en ansat i toldvæsnet hængt i
sit hjem. Svensk politi opdager, at der er tale om et fingeret

selvmord, og kæder dødsfaldet sammen med en aktuel narkosag.

Efter en rejse til Mexico har Olivia Rönning taget sin biologiske
mors efternavn, Riviera. Hun er færdig på Politiskolen, men har ikke

besluttet, hvad hun vil med sit liv. Da hun ved et tilfælde bliver
involveret i sagen om den myrdede tjenestemand, indleder hun sin

egen uofficielle efterforskning.. Olivia opdager en sammenhæng med
mordet i Marseille. Og også at Tom Stilton, ekspolitimand og en
særdeles skæv eksistens, har en særlig forbindelse til den blinde
kvinde. Trods deres tidligere konflikter, beslutter Olivia og Tom

Stilton sig for at arbejde sammen.  
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