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Hjerteløs Vibeke Manniche Hent PDF Anna Storm tager på ferie til Indien for at slappe af og opleve landet.
Anna har med blødende hjerte ladet sin store søn Jonas være alene hjemme i Danmark og med absolut god
samvittighed taget sig en time-out fra sin ustabile kæreste Lasse og den travle hverdag som børnelæge.
Spændt, og med blandede forventninger møder Anna op i Københavns Lufthavn og introduceres for

rejsegruppens seks andre meget forskellige mennesker, som alle skal med Rejsebureauet Moon-travellers til
Indien og rejse rundt i Den Gyldne Trekant i to uger. Allerede efter den første dag i Delhi er Anna klar over,
det er en broget flok af landsmænd, hun er kommet på tur med, men glædes over få lyspunkter i flokken:

Joviale Sonja, flinke Flemming og ikke mindst den charmerende lokale guide Sanjay. Men på rejsens anden
dag rystes det lille selskab i sin grundvold, da en fra rejsegruppen dør. Anna finder dødsårsagen usandsynlig
og kan ikke slippe dødsfaldet, selv om det lokale politi afskriver det hurtigt. Igen er det lykkedes Anna Storm
at lande midt i orkanens øje, og vi følger den beslutsomme kvindes kamp alene i udlandet og uden nogen
rigtig at stole på. Men er det forholdene i Indien, hun er oppe imod, eller er den danske gruppe slet ikke så
uskyldig, som den giver sig ud for? I sin søgen efter sandheden om rejsefællens død, får Anna for alvor åbnet
Pandoras æske, og bliver pludselig konfronteret med drab på pigefostre og en organiseret bande, der foretager
ulovligt salg af menneskelige organer. Hjerteløs er Vibeke Manniches fjerde krimi i serien om Anna Storm

 

Anna Storm tager på ferie til Indien for at slappe af og opleve landet.
Anna har med blødende hjerte ladet sin store søn Jonas være alene
hjemme i Danmark og med absolut god samvittighed taget sig en
time-out fra sin ustabile kæreste Lasse og den travle hverdag som

børnelæge. Spændt, og med blandede forventninger møder Anna op i
Københavns Lufthavn og introduceres for rejsegruppens seks andre
meget forskellige mennesker, som alle skal med Rejsebureauet

Moon-travellers til Indien og rejse rundt i Den Gyldne Trekant i to
uger. Allerede efter den første dag i Delhi er Anna klar over, det er
en broget flok af landsmænd, hun er kommet på tur med, men

glædes over få lyspunkter i flokken: Joviale Sonja, flinke Flemming
og ikke mindst den charmerende lokale guide Sanjay. Men på rejsens



anden dag rystes det lille selskab i sin grundvold, da en fra
rejsegruppen dør. Anna finder dødsårsagen usandsynlig og kan ikke
slippe dødsfaldet, selv om det lokale politi afskriver det hurtigt. Igen
er det lykkedes Anna Storm at lande midt i orkanens øje, og vi følger
den beslutsomme kvindes kamp alene i udlandet og uden nogen

rigtig at stole på. Men er det forholdene i Indien, hun er oppe imod,
eller er den danske gruppe slet ikke så uskyldig, som den giver sig ud
for? I sin søgen efter sandheden om rejsefællens død, får Anna for
alvor åbnet Pandoras æske, og bliver pludselig konfronteret med
drab på pigefostre og en organiseret bande, der foretager ulovligt
salg af menneskelige organer. Hjerteløs er Vibeke Manniches fjerde

krimi i serien om Anna Storm
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