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På dybt vand Palle Holst Hent PDF Hvis bare han vidste, hvor mange år hun havde drømt om dette her. Vendt
og drejet drabsmetoder i hovedet, mens hun kæmpede for at falde i søvn.Hun havde fulgt hans færden i lang
tid for at lede efter den perfekte lejlighed. Og da hun ved et tilfælde fandt ud af, at han og hustruen skulle på

ferie, vidste hun, at her var den mulighed, hun havde ventet på…

På dybt vand er et dusin kriminalhistorier der spænder vidt. Fra Nice til Nordsjælland og fra smykketyverier
til jalousidrab. Til sidst præsenteres en vaskeægte , nyopdukket Sherlock Holmes-historie, der fortæller om en

hidtil ukendt sag for den kendte mesterdetektiv –i Danmark!

Pressen skrev om Palle Holsts første kriminalroman: "…der er tale om en særdeles gedigent gennemført
politiroman, skrevet af en forfatter, der tydeligvis ved god besked med, hvad der foregår i de luskede miljøer i

storbyen. Palle Holst leverer virkelig varen…" - Information"

"Vil tiltale lånere, der holder af ukomplicerede, hyggelige og gammeldags krimigåder, der på ingen måde
bringer nattesøvnen i fare." - Lektørudtalelse
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