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Så længe hjertet slår Aino Trosell Hent PDF Siv tager et skæbnesvangert skridt og flytter fra storbyen til sin
afdøde mosters landsted i en søvnig landsby. Hun lærer hurtigt at passe ind i det lille samfund, hvor folk lever
stille og traditionelle liv i tæt kontakt med naturen. Da en arbejdsulykke indtræffer, viser byen sig imidlertid
fra en mindre idyllisk side. For måske var ulykken slet ikke en ulykke, og der kan have været flere ofre. Siv
mærker en nysgerrighed og retfærdighedsfølelse vågne i sig, og inden hun ved af det, står hun midt i den

indviklede sag. Så længe hjertet slår er den første bog i Aino Trosells krimiserie om Siv Dahlin. Den svenske
forfatter Aino Trosell (f. 1949) har siden 1978 skrevet mere end 15 bøger i forskellige genrer. Hun er mest

kendt for sine krimier om Siv Dahlin, som igen og igen vikles ind i uhyggelige begivenheder og forbrydelser,
men hendes romaner bærer også præg af samfundskritik og socialrealisme. I 2000 vandt Trosell Det svenske

kriminalakademis pris for bedste svenske krimi med romanen Så længe hjertet slår.
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