
Causa Mortis
Hent bøger PDF

Elias Palm
Causa Mortis Elias Palm Hent PDF En international organisation, der jager krigsforbrydere, kontakter uventet
og på mystisk vis retsmedicineren Ella Andersson. De har brug for en second opinion omkring en sag om to

ældre mænds dødsfald i New York. Sagen har tråde helt tilbage til koncentrationslejrene under Anden
Verdenskrig, og det viser sig, at den også har forbindelser til Ellas egen fars historie. Efterhånden som sagen
udvikler sig, må Ella indse, at hendes anonyme tilværelse ved obduktionsbordet er ovre, idet nogen overvåger

hvert eneste skridt, hun tager. Og de er villige til at gå meget langt for at nå deres mål … I Causa Mortis
flettes begivenheder i nutidens Sverige, krigstidens Tyskland, Ellas egen familiehistorie og hendes fars

forsvinden sammen. Det tvinger Ella til at stille spørgsmål, der ryster hele hendes tilværelse. Hvem er hun
selv? Hvem er hendes far? Og hvad skete der med Ellas mormor, den iskolde kvinde, under krigen?
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uventet og på mystisk vis retsmedicineren Ella Andersson. De har
brug for en second opinion omkring en sag om to ældre mænds

dødsfald i New York. Sagen har tråde helt tilbage til
koncentrationslejrene under Anden Verdenskrig, og det viser sig, at
den også har forbindelser til Ellas egen fars historie. Efterhånden

som sagen udvikler sig, må Ella indse, at hendes anonyme tilværelse
ved obduktionsbordet er ovre, idet nogen overvåger hvert eneste

skridt, hun tager. Og de er villige til at gå meget langt for at nå deres
mål … I Causa Mortis flettes begivenheder i nutidens Sverige,
krigstidens Tyskland, Ellas egen familiehistorie og hendes fars

forsvinden sammen. Det tvinger Ella til at stille spørgsmål, der ryster
hele hendes tilværelse. Hvem er hun selv? Hvem er hendes far? Og



hvad skete der med Ellas mormor, den iskolde kvinde, under krigen?
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