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Grønt mørke Mette Winge Hent PDF Karen Brandes indkaldes til at deltage i opklaringen af mordet på
direktøren for et stort medicinalfirma. Det viser sig hurtigt, at ingen i firmaet har rent mel i posen, og politiet
får travlt med at udrede trådene i de mange lyssky affærer ved siden af drabsopklaringen. Karen Brandes‘ eget

liv er også i oprør; hun blev overført til Rejseafdelingen, efter hun som kriminalinspektør i Politiets
Efterretningstjeneste havde været en del af en formodet Mossad-operation på dansk jord. Hendes ægteskab er
for nyligt gået på grund, men en ny forelskelse og arbejdet med den nye mordsag giver et frisk pust i hendes

liv.

Mette Winge (f. 1937) debuterede i 1988 med "Skriverjomfruen. En guvernanteroman" og har siden da
udgivet et væld af romaner til både børn, unge og voksne. Mette Winge bevæger sig inden for forskellige

genrer såsom den historiske roman, krimi og faglitteratur.
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