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Natravnen Kjell Eriksson Hent PDF Fjerde bind i serien om Ann Lindell Foråret er kommet til Uppsala og
med det Natravnen. Et gammelt sagn fortæller, at denne fugl er et varsel om død og elendighed, og noget
tyder på, at der ikke er tale om overtro. En smuk morgen i maj vågner Uppsalas indbyggere op til et
skræmmende syn. Byen flyder med glasskår, og alle udstillingsvinduer på Drottninggatan er smadret.
Medierne strømmer til for at dække begivenheden. Midt under lokalradioens direkte udsendelse når et

hjerteskærende skrig pludselig lytterne. En kvinde har fundet liget af en lemlæstet ung mand i
ødelæggelserne. Rygterne svirrer om hadske indvandrerbander, og snart er Uppsala et kaos af frygt, hævnlyst
og fremmedhad. Og da også en pyroman begynder at sprede skræk i byen, truer konflikten med at vokse

kriminalinspektør Ann Lindell og den øvrige politistab over hovedet.
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