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Våbenskjold Thomas Enger Hent PDF Daniel Schyman er på harejagt i sin skov i Sverige, da han bliver ramt
af et skud og dræbt. Det er ikke et vådeskud.

Hedda Hellberg skulle til Italien i tre uger for at pleje sårene efter sin fars død, men hun dukker aldrig op på
hotellet. Alle spor efter Hedda ender i lufthavnen i Oslo.

Henning Juuls tidligere kone, Nora Klemetsen, kendte Hedda som ung og involverer sig i hendes sag. Hun
tror ikke på, at Hedda frivilligt har forladt mand og børn. Ekstra gådefuldt bliver det, da Heddas navn dukker

op i forbindelse med drabet på Daniel Schyman.
Henning Juuls liv drejer sig kun om at finde svaret på, hvem der satte ild til lejligheden, hvor hans og Noras
lille søn omkom. Sporene, Henning følger, dukker op i den sag, Nora arbejder med, og snart befinder de sig
begge på farlig grund. Nogen er villig til at dræbe for at beskytte en hemmelighed. En hemmelighed, der har

tråde tilbage til Anden Verdenskrig.

VÅBENSKJOLD er fjerde, selvstændige roman i serien om kriminalreporter Henning Juul, der stadig kæmper
med gåden om, hvem der dræbte hans søn.

"Enger er en glimrende plotsmed
Politiken

Thomas Enger skriver godt og behersker kunsten at bygge et plot op.
Kristeligt Dagblad

Begynd ikke på denne bog, medmindre du har god tid, for den er umulig at lægge fra sig.
Søndag

Endnu en fremragende norsk krimiserie med en gennemgående opklaring.
Lektørudtalelse
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