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Mens møllen maler Martin Jensen Hent PDF Sommeren 1332. Varmen er ulidelig. I måneder er der ikke
faldet en dråbe regn i Assens. Folk kigger længselsfuldt mod himlen efter skyer.

Eske er glad for at kunne forlade den hede by, da den nye pantherre over Vestfyn beder ham give møde.

Det er derfor Bane, der må indlede efterforskningen, da man i et tomt hus finder liget en ukendt mand, hvis
ansigt er en blodig masse af smadrede knogler og rødtglinsende kød.

Hvem er den afdøde egentlig? Er det den nye møller, som har fået privilegiebrev til at slå sig ned i byen? I så
fald er Folmer, byens gamle møller, hovedmistænkt. Men ikke alt er, hvad det giver sig ud for at være, og

inden de to lovmænd når at opklare drabet, bliver yderligere en mand stukket ihjel – og en dag bryder uvejret
løs ...

Mens møllen maler er tredje bind i serien om Eske Litle.

“Middelalderkrimien har en fornem dansk aflægger i denne serie.”
Bo Bjørnvig, Weekend Avisen

 

Sommeren 1332. Varmen er ulidelig. I måneder er der ikke faldet en
dråbe regn i Assens. Folk kigger længselsfuldt mod himlen efter

skyer.

Eske er glad for at kunne forlade den hede by, da den nye pantherre
over Vestfyn beder ham give møde.

Det er derfor Bane, der må indlede efterforskningen, da man i et
tomt hus finder liget en ukendt mand, hvis ansigt er en blodig masse

af smadrede knogler og rødtglinsende kød.

Hvem er den afdøde egentlig? Er det den nye møller, som har fået
privilegiebrev til at slå sig ned i byen? I så fald er Folmer, byens

gamle møller, hovedmistænkt. Men ikke alt er, hvad det giver sig ud
for at være, og inden de to lovmænd når at opklare drabet, bliver
yderligere en mand stukket ihjel – og en dag bryder uvejret løs ...

Mens møllen maler er tredje bind i serien om Eske Litle.

“Middelalderkrimien har en fornem dansk aflægger i denne serie.”
Bo Bjørnvig, Weekend Avisen



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mens møllen maler&s=dkbooks

