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De glemte børn Dolores Redondo Hent PDF ”Et selvmordsbrev,” foreslog Amaia. ”Ikke helt nøjagtigt,” sagde

Padua og rakte et par handsker og kuverten frem mod hende. ”Det er til dig.” ”Til mig?” spurgte Amaia
forundret Hun iførte sig handskerne og greb kuverten. Kuverten var lukket med en limlukning, men gik dog
let op uden at blive flænset. Inde i den lå der et stykke stift papir med blot et enkelt ord skrevet midt på arket.
’Tarttalo.’ ”Hvad betyder det?” Kommissær Amaia møder højgravid op til retssagen mod Jasón Medina, som

har tilstået mordet på sin steddatter. Medina havde på sjusket vis forsøgt at lade mordet se ud som en
efterligning af basajaun’ens forbrydelse – en sag Amaia arbejdede med. Men inden retssagen overhovedet går
i gang, begår Medina selvmord, og han efterlader et brev til Amaia. Hun ønsker ikke at blive indblandet men

er nysgerrig. De glemte børn er andet bind i den spanske spændingstrilogi, som blev indledt med Den
usynlige vogter. Trilogien byder på intens spænding og udspiller sig i en varm og autentisk atmosfære. Den

foregår i den smukke og mystiske Baztán-dal i Baskerlandet i det nordlige Spanien.

 

”Et selvmordsbrev,” foreslog Amaia. ”Ikke helt nøjagtigt,” sagde
Padua og rakte et par handsker og kuverten frem mod hende. ”Det er

til dig.” ”Til mig?” spurgte Amaia forundret Hun iførte sig
handskerne og greb kuverten. Kuverten var lukket med en

limlukning, men gik dog let op uden at blive flænset. Inde i den lå
der et stykke stift papir med blot et enkelt ord skrevet midt på arket.
’Tarttalo.’ ”Hvad betyder det?” Kommissær Amaia møder højgravid
op til retssagen mod Jasón Medina, som har tilstået mordet på sin
steddatter. Medina havde på sjusket vis forsøgt at lade mordet se ud
som en efterligning af basajaun’ens forbrydelse – en sag Amaia

arbejdede med. Men inden retssagen overhovedet går i gang, begår
Medina selvmord, og han efterlader et brev til Amaia. Hun ønsker
ikke at blive indblandet men er nysgerrig. De glemte børn er andet
bind i den spanske spændingstrilogi, som blev indledt med Den



usynlige vogter. Trilogien byder på intens spænding og udspiller sig i
en varm og autentisk atmosfære. Den foregår i den smukke og
mystiske Baztán-dal i Baskerlandet i det nordlige Spanien.
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