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Brændende kærlighed Jürgen Klahn Hent PDF Jens Peter Jensen, erfaren politimand, sør-ger efter sin kones
død, da han modtager en bryllupsinvitation fra sin hemmelige ung-domskæreste. Grete skal giftes med deres

fælles klassekammerat Gregers i Rinkenæs kirke.

Aftenen før brylluppet brænder Gregers dog inde i sit hus, og selv om alting peger på et hændeligt uheld, tror
Jensen på brandstiftel-se. I stedet for Grete bliver det nu Gregers’ nevø Otto, der skal arve onklens værdifulde

marker.

Det lokale politi ser med skepsis på Jensens private efterforskning, og selv Grete har sine forbehold; men
Jensen går efter sandheden – og at vinde hendes hjerte – skønt faldgru-berne lurer på begge fronter.

”En lille kort krimi af bedste skuffe.”
(bogfidusen.dk)

”Personskildringerne er sammensat rigtig godt, og det er med til at skabe den helt rette stemning.”
(krimihjerte.dk)

”Det er en godt skrevet og godt tænkt krimi …”
(BKM)
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