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Så kommer han og ta'r dig Willow Rose Hent PDF Sammen med sin seksårige datter flytter Rebekka Franck
tilbage til Karrebæksminde og et mindre attraktivt job som journalist på Sjællands Tidende. Her vil hun

begynde forfra efter en oplevelse med en voldelig ægtemand. Men ikke så snart er hun startet på sit nye job,
før der sker noget rystende i den ellers så fredelige provinsby: en af Danmarks rigeste mænd findes brutalt
myrdet i sit sommerhus. Rebekka får sammen med avisens fotograf Sune travlt med at dække historien, men

så sker der endnu et drab – og endnu et. Snart går det op for hende, at Danmark har fået sin første
seriemorder, og at drabene har forbindelse til en række mørke hemmeligheder fra fortiden. … så kommer han
og ta’r dig er den første i en serie krimier fra Willow Rose om journalisten Rebekka Franck og fotografen

Sune. Willow Rose er Therese Philipsens amerikanske forfatternavn.
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