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De Brændemærkede - før Jacob Hyttel Hent PDF Den første selvstændige roman om den unge
politikommissær, Selma Isolde Andersen.

Provinsbyen vågner op til et blodbad på et nærliggende gods. Selmas far, godsejeren, er brutalt aflivet. Selma
og lillesøsteren Sara adopteres af kriminalassistent Søren Andersen, og hans kone Iben.

Femogtyve år senere er politikommissær Selma Isolde Andersen tilbage på godset. Jægere har fundet et lig.
Spor for spor kryber fortiden ind, hviskede om en fremtid udenfor Selmas kontrol. Hendes første

håndgribelige brik i det blodige puslespil, er et gruopvækkende fund i den palævilla, som hun arver efter sin
farmor. Og blændet af stærke følelser, stiger hun uvidende på kollegaen, politiassistent Christian Olesens

døds-karrusel.

Jacob Hyttels krimi-thriller: ”De brændemærkede – før,” letter låget for en sammenkogt ret af: gode og
mindre gode advokater, psykologer, politifolk, forretningskvinder/- mænd og politikere. Historien tager dig

også med i det Nordjyske, med den smukke, vilde natur, formet af et til tider barsk klima.
Det skrev anmelderne: ”Hårrejsende spænding og utrolig velskrevet – man er fanget fra første side og har lyst

til at råbe ind i bogens sider, at den kvindelige hovedperson skal skynde sig at flygte.” H.T.
”En hæsblæsende thriller med nordjysk sendrægtighed. Det lykkes for forfatteren at skabe både et
spændende, interessant persongalleri, og et realistisk miljø i en efterforskningsafdeling.” F.Q.

”Flyder gnidningsløst, handlingen er skide-spændende. Hvis jeg var gift med forfatteren, ville jeg være lidt
bekymret over de bestialske idéer!” H.S.

”Visuel, kryptisk, dragende. Snedige underfundige skriblerier, hvor der indgår både hård humor, ironi og fin
retorik.” L.H.

”Glimrende debut. Dristigt plot som fanger en, med lyst til mere. Bør stå på ethvert natbord.” J.P.
”En spændingsmættet krimi. Hovedkaraktererne fremstår komplekst sammensatte, så det er svært at fastholde

en ensidig sympati. Det gør historien og udviklingen fængende.” S.T.
”Romanen er yderst velskrevet. Forfatteren skriver levende, og sproget flyder flot. Jeg ser frem til, at der

kommer en fortsættelse.” S.S.
”Fra første sætning trækkes man ind i denne hæsblæsende egnsprægede verden af lokalpatriotiske stemninger.

Fyldt med farver og fornemmelser, uudtalte isninger og stærke følelser.” T.W.
”Usædvanligt godt sprog, med en passende del af sort humor, som virker let og befriende på handlingen. Man

trækkes dybere og dybere ind i historien. Nattesøvn eller ej!” O.K.
”Fortællingen er barsk og meget intens – og det uhyggeligt tætte møde mellem det virkelig onde og det gode
gør, at man i lange perioder under læsningen holder vejret og tænker, hvordan kan dette få en ende …? På

den gode måde …” T.T.
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