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I magtens skygge Viveca Sten Hent PDF Nora Linde holder ferie fra jobbet som anklager hos Bagmands-

politiet med kæresten Jonas og deres lille datter. Men idyllen spoleres, da rigmanden Carsten Larsson flytter
til øen. Han har et blakket ry. Der hviskes i krogene om hans lyssky forretninger med russerne, og det alt for
luksuriøse hus, han er ved at bygge ud til vandet. Kapitalistsvin, kalder de lokale ham. Byggeriet forløber
heller ikke smertefrit. Er ulykkerne og de mærkelige hændelser tilfældige eller bevidst sabotage? Hvem kan
man stole på, når man er uvenner med de fleste? Thomas Andreasson undersøger sagen. Han er Noras bedste
ven, og i krise. Det er næsten tyve år siden, han begyndte i politiet, og han bliver mere og mere i tvivl, om
han orker at blive ved. At fortsætte med at grave i alt det skidt, sommerparadiset gemmer på. Og denne sag

viser sig at rumme en hel del.
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