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Iskolde øjeblikke Viveca Sten Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan gik det til, da Nora og Thomas lærte
hinanden at kende? Hvorfor arvede Nora egentlig den legendariske Brandske Villa, Sandhamns måske
smukkeste hus? Hvilke hemmeligheder gemmer sig i havets dyb for en uskyldig sejler, og er det virkelig

sikkert at fejre midsommer i skærgården? 

Viveca Stens bestsellerserie af kriminalromaner har sat Sandhamn og den stockholmske skærgård på
verdenskortet, og millioner af læsere følger Nora Linde og Thomas Andreassons eventyr både i bøgerne og
gennem den populære tv-serie, der bygger på dem. Mens uhyggen stiger i bogens samling af minikrimier,

lærer vi flere af indbyggerne i Sandhamn at kende, og Viveca Sten afslører nye sider af de hovedpersoner, der
igennem en årrække har fængslet læsere i mere end tredive lande. Med det naturskønne Sandhamn som

udgangspunkt viser Viveca Sten igen, at ingen kan vide sig sikker i skærgården.  
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