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Drengen der holdt op med at græde Ninni Schulman Hent PDF En mørk sensommeraften står en villa i
flammer i den lille svenske provinsby Hagfors.

Petra Wilander og Christer Berglund fra det lokale politi bliver alarmeret og kaldt ud til branden. Huset er
næsten brændt ned til grunden, og sort røg pulserer fra resterne af de forkullede vinduer, da husets beboer, en

enlig kvinde, bliver reddet ud. Treogfyrreårige Mirjam dør dagen efter af sine kvæstelser.

Umiddelbart ligner det en tilfældig ulykke, men det viser sig, at branden var påsat. Nogen hadede Mirjam så
meget, at hun skulle brændes ihjel. Om motivet ligger skjult i hendes fortid, i forholdet til datteren, hendes
eksmand eller de mange mænd, der kom og gik i Mirjams liv, er op til politiet at løse. Men alle i lillebyen
ved, at Mirjam havde mod på livet og kærligheden, og flere mente, at hun levede en lettere promiskuøs

tilværelse som singlekvinde.

Magdalena dækker sagen om Mirjam og branden for den lokale avis og drages ind i politiets jagt på
pyromanen. Efterforskningen går tæt på hendes eget liv og sårbarhed. På de udfordringer, hun har med

eksmanden og hans kone, med sønnen, der bliver mobbet og sin nye kærlighed, barndomskæresten Petter.

Drengen der holdt op med at græde er anden fritstående krimi i serien om journalisten Magdalena og
politibetjentene Petra og Christer fra Hagfors Politi.
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Petra Wilander og Christer Berglund fra det lokale politi bliver
alarmeret og kaldt ud til branden. Huset er næsten brændt ned til

grunden, og sort røg pulserer fra resterne af de forkullede vinduer, da
husets beboer, en enlig kvinde, bliver reddet ud. Treogfyrreårige

Mirjam dør dagen efter af sine kvæstelser.

Umiddelbart ligner det en tilfældig ulykke, men det viser sig, at
branden var påsat. Nogen hadede Mirjam så meget, at hun skulle

brændes ihjel. Om motivet ligger skjult i hendes fortid, i forholdet til
datteren, hendes eksmand eller de mange mænd, der kom og gik i
Mirjams liv, er op til politiet at løse. Men alle i lillebyen ved, at

Mirjam havde mod på livet og kærligheden, og flere mente, at hun
levede en lettere promiskuøs tilværelse som singlekvinde.

Magdalena dækker sagen om Mirjam og branden for den lokale avis
og drages ind i politiets jagt på pyromanen. Efterforskningen går tæt
på hendes eget liv og sårbarhed. På de udfordringer, hun har med

eksmanden og hans kone, med sønnen, der bliver mobbet og sin nye
kærlighed, barndomskæresten Petter.

Drengen der holdt op med at græde er anden fritstående krimi i



serien om journalisten Magdalena og politibetjentene Petra og
Christer fra Hagfors Politi.
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