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Et stille umærkeligt drab Lene Kaaberbøl Hent PDF “KUGLEN LÅ FOR SIG SELV, revnet og skrammet og
gulmalet på en måde som mindede ham lidt om de søminer han havde set på fi lm. Forsigtigt strakte han

hånden frem og rørte ved den, ganske, ganske let. Den føltes varm, syntes han. Ikke skoldhed, bare hudvarm,
som om den var levende. Advarselsskiltet kunne stadig tydes, sort mod det gule, på trods af skrammer og

betonstøv.”

I ruinerne af et gammelt militærhospital i det nordlige Ungarn leder to romadrenge efter apparatur eller våben
de kan sælge. De fi nder mere end de havde regnet med, og den kædereaktion de dermed sætter i gang, truer
med at sprænge tilværelsen i stumper og stykker for uhyggeligt mange mennesker – også for Røde Kors-

sygeplejersken Nina Borg.

ET STILLE UMÆRKELIGT DRAB er den anden roman om Nina Borg. Den første, DRENGEN I
KUFFERTEN, vandt Harald Mogensen-prisen som Årets Bedste Danske Spændingsroman.
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