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Dødens kode Michael Larsen Hent PDF Forlaget skriver: Et brutalt mord på en helt ung pige sender
Drabsafdelingens Jan Folmer til Ærø. En række bemærkelsesværdige kendetegn synes på mystisk vis at

knytte mordet til en aldrig fuldt belyst sag om mordet på en ung modeblogger fra København.
Jan Folmer gør et særdeles makabert fund og må indse, han står over for en langt større forbrydelse end

frygtet. Og en farligere og meget mere udspekuleret modstander, end han havde troet.
Journalisten Charlotte Monson sidder inde med viden, der er afgørende for Jan Folmers sag. Hun har tydet en
kode – en kode, der handler om mere end mord. Langt mere. Men hun er på flugt fra fjender, der ikke skyr
nogen midler for at slå hende ihjel. Og uret tikker. For både hende og Jan Folmer. På en måde, som ingen af

dem har forudset.

Dødens Kode er et gensyn med personer og univers fra Michael Larsens anmelderroste krimi-
comeback “Mordet på Øen”.
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