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Den sidste akt Mari Jungstedt Hent PDF Mari Jungstedts tiende kriminalroman "Den sidste akt" er en historie
om magtesløshed, begær og passion, der tager en højst uventet drejning.

Da liget af den omstridte debatredaktør på en af Sveriges største aviser, Erika Malm, bliver fundet på et
hotelværelse i Visby, er opstandelsen enorm. Mordet finder sted midt under Gotlands store, politiske

folkefest, Almedalsugen. Sporene peger i flere retninger: fra et nynazistisk hadebrev, et mystisk besøg på
Romateateret, hvor repertoiret står på Shakespeare, til en hemmelig elsker.

Politiinspektør Anders Knutas og kollegaen Karin Jacobsson er ansvarlige for opklaringen. Men det er ikke
kun efterforskningen de to skal forholde sig til og forsøge at komme til bunds i. Hvad skal de stille op med

den kærlighed, der spirer imellem dem?
Journalisten Johan Berg er i hælene på politiets efterforskning, men han har problemer med at få hverdagen til

at hænge sammen, efter familien er blevet ramt af en ufattelig tragedie.
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