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Husdjuret Camilla Grebe boken PDF Vinnare av Glasnyckeln för årets bästa nordiska kriminalroman! En
roman om ett fruktansvärt brott, om de människor som begick det och de som löser det.Malin är den unga
kvinnliga polisen som har hela sitt liv prydligt utstakat.Hanne är profileraren med minnesförlust som fruktar
sin framtid.Jake är pojken som bär på en onämnbar hemlighet.Alla förs de samman av ett brutalt mord i ett
gammalt stenröse i den sörmländska byn Ormberg under några kalla vinterveckor. Jakten på mördaren blir
inte bara farlig, den förändrar också i grunden deras existens. Sanningen har, som så ofta, ett högt pris.

Camilla Grebes Husdjuret är en fristående fortsättning på den kritikerrosade Älskaren från huvudkontoret från
2015 som har översatts till fler än 20 språk och sålts till ett av USA:s största filmbolag. Det är en berättelse
om vår samtid, om identitet och om de lögner vi berättar för andra och de vi själva väljer att tro på. Den

utsågs till bästa svenska kriminalroman 2017 av Svenska deckarakademin och belönades med Glasnyckeln
för bästa nordiska dito.
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