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Natten gemmer lyset Poul Erik Larsson Hent PDF Forlaget skriver: Et ungt par køber et gammelt hus, som
ligger i udkanten af Lave Skov. Huset blev bygget helt tilbage i 1779, af en mand, som senere blev dømt til
døden for et mord, som man senere fandt ud af, at han ikke havde begået. Det siges, at den gamle bygherre
går igen. Da det unge par flytter ind, finder de hurtigt ud af, at noget er rivende galt. På samme tid forsvinder
en syttenårig pige sporløst og inden længe, har politikommissær Marcus Falck og hans kompetente stab af
efterforskere hænderne fulde i jagten på en bestialsk og hensynsløs morder, der finder sine ofre på udvalgte

bodegaer og natklubber i Nordsjælland.               

Uddrag af bogen  
Den første nat i det gamle hus i skoven forløber stille og roligt. Trine vågner som altid først. Hun har drømt
og kan vagt huske den sidste af sine drømme. I drømmen befinder hun sig alene i husets kælder, mens

Michael passer sit arbejde som fitnessinstruktør i Humlebæk. Hun skal til at vaske en maskine kulørt og er i
fuld gang med at stuve tøjet ind i vaskemaskinen, da der pludselig lyder en dyb mandestemme bag hende.
Hun vender sig forskrækket og får øje på en midaldrende, firskåren mand med stok, der står i døråbningen.
"Hvad har De at gøre i mit hus?" spørger manden og måler hende med et ondt udtryk i sit mørke blik.            

    

Om forfatteren  
Poul Erik Larsson bor i Nordsjælland, hvor det meste af handlingen i hans romaner udspiller sig. Det er her,
han henter inspiration i den omkringliggende natur, hvor han færdes dagligt i selskab med familiens hvide

schæfer. 
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