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Jeg finder dig altid Elsebeth Egholm Hent PDF Forlaget skriver: Han ved, hvor hun er. Hun er på flugt. Og
det er ikke første gang ...

Rina kan ikke genkende ansigter. Hun er læge, men om natten lever hun et dobbeltliv: For at kompensere for
sit handicap og selvbehandle en svær barndom klatrer hun på høje bygninger og laver anonym street art under

navnet Private Eye.

Men en nat går det galt. En ung mand styrter i døden tæt på Prismet i Aarhus, hvor hun netop har klatret. Og
da hun kommer hjem, bliver hun overfaldet af en mand med en kniv. Ting begynder at ske, og hun ved, at

nogen er efter hende.

Da efterforskeren Helge Stanek konfronterer hende, har hun sine egne grunde til at lyve, og han har sine egne
grunde til at acceptere løgnen. Han forsøger at beskytte hende, men da Rina bliver mistænkt for drab, må hun

flygte fra både politiet og sin ansigtsløse forfølger. Og det er ikke første gang, hun er på flugt.

I Jeg finder dig altid introducerer Elsebeth Egholm en ny og anderledes hovedperson, Rina.

Om forfatteren:
Elsebeth Egholm (f. 1960) er født og opvokset i Aarhus. Efter en årrække på Det jyske Musikkonservatorium
tog hun uddannelsen som journalist og blev herefter ansat på bl.a. Berlingske Tidende. Egholm debuterede i
1999 med De frie kvinders klub og har siden udgivet en række bøger. Første bind om Dicte Svendsen, Skjulte
fejl og mangler, udkom i 2001, og Dødvægt er den 9. bog i serien. Med Tre hundes nat fra 2011 og De dødes
sjæles nat fra 2012 har forfatteren udgivet endnu to bøger, hvor Dicte Svendsens søn, Peter Boutrup, er
hovedperson, mens både Boutrup og Dicte Svendsen i Eget ansvar fra 2013 spiller hovedrollerne.

Elsebeth Egholm er blandt Danmarks mest læste forfattere, og hendes forfatterskab er solgt til udgivelse i en
række lande, bl.a. Sverige, Norge, Holland, Italien, Frankrig og England.

 

 

Forlaget skriver: Han ved, hvor hun er. Hun er på flugt. Og det er
ikke første gang ...

Rina kan ikke genkende ansigter. Hun er læge, men om natten lever
hun et dobbeltliv: For at kompensere for sit handicap og

selvbehandle en svær barndom klatrer hun på høje bygninger og
laver anonym street art under navnet Private Eye.

Men en nat går det galt. En ung mand styrter i døden tæt på Prismet i
Aarhus, hvor hun netop har klatret. Og da hun kommer hjem, bliver
hun overfaldet af en mand med en kniv. Ting begynder at ske, og

hun ved, at nogen er efter hende.

Da efterforskeren Helge Stanek konfronterer hende, har hun sine
egne grunde til at lyve, og han har sine egne grunde til at acceptere
løgnen. Han forsøger at beskytte hende, men da Rina bliver mistænkt
for drab, må hun flygte fra både politiet og sin ansigtsløse forfølger.



Og det er ikke første gang, hun er på flugt.

I Jeg finder dig altid introducerer Elsebeth Egholm en ny og
anderledes hovedperson, Rina.

Om forfatteren:
Elsebeth Egholm (f. 1960) er født og opvokset i Aarhus. Efter en
årrække på Det jyske Musikkonservatorium tog hun uddannelsen
som journalist og blev herefter ansat på bl.a. Berlingske Tidende.
Egholm debuterede i 1999 med De frie kvinders klub og har siden
udgivet en række bøger. Første bind om Dicte Svendsen, Skjulte fejl
og mangler, udkom i 2001, og Dødvægt er den 9. bog i serien. Med

Tre hundes nat fra 2011 og De dødes sjæles nat fra 2012 har
forfatteren udgivet endnu to bøger, hvor Dicte Svendsens søn, Peter
Boutrup, er hovedperson, mens både Boutrup og Dicte Svendsen i

Eget ansvar fra 2013 spiller hovedrollerne.

Elsebeth Egholm er blandt Danmarks mest læste forfattere, og
hendes forfatterskab er solgt til udgivelse i en række lande, bl.a.

Sverige, Norge, Holland, Italien, Frankrig og England.
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