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Nedtælling til mord Gretelise Holm Hent PDF Den danske integrationsminister bliver skudt på sin
morgenløbetur. Og straks begynder spekulationerne. Er morderen et hævngerrigt offer for Danmarks stramme

udlændingepolitik? Eller skal morderen findes i ministerens private omgangskreds?

Da mordet finder sted, står Karin Sommer foran snarlig pensionering. Trods sin instinktive modvilje kan hun
ikke sige nej, da hun tilbydes et stort beløb for at skrive et jubliæumsskrift for en international koncern, der

hjælper danske virksomheder med at etablere sig i østlandene.

Karin tager med på en tur til Litauen, og her møder hun en gammel bedstemor, som beder hende aflevere en
pakke til barnebarnet Zigis, der arbejder i Danmark. Men Zigis er forsvundet, og i forsøget på at finde ham
føres Karin ind i den københavnske underverden, hvor en trafficket litauisk prostitueret overbeviser hende
om, at visse indflydelsesrige politiske og erhvervsmæssige kredse er involveret i mordet på ministeren.

4. bind i Karin Sommer serien.

"Gretelise Holm har skrevet årets bedste danske krimi. Læs den! (...)
Denne roman er velskrevet, velkomponeret og vedkommende. Velbekomme!"

- Litteratursiden

"Helt klart Holms bedste"
- Politiken

"Udover at være et gedigent krimiplot med stærke, levende personportrætter, skrevet med skøn lethed, er
"Nedtælling til mord" en larmende samtidshistorisk kommentar til Danmarks udlændingepolitik, 24-års

reglen og den dobbeltmoralske accept af prostitution og handel med kvinder fra Østeuropa.
Underholdende, velskrevet og tankevækkende."

- Berlingske
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