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Mosefolk Mette Wessel Fyhn Hent PDF Maria R. Brænder er ikke glad for tanken om at blive landbetjent. Og
hun drømmer da slet ikke om at blive det i hjemme i Vi, blandt de mosefolk, som hun på godt og ondt er
vokset op sammen med. Og ondskaben viser sit ansigt, da en ældre kvinde bliver voldtaget og myrdet.
Overfaldene stopper ikke, og angsten tærer, for når alle kender alle, hvem kan så være morderen? Da

mistanken hurtigt samler sig om Marias bedste ven, kommer hun i et dilemma, og i umage makkerskab med
sin gamle mentor og kollega Tage Erlander indledes jagten på sandheden og den koldblodige gerningsmand.
En krimi om mørket mellem mennesker, der udspiller sig i et sælsomt miljø mellem mosen, skoven og søen.

En underfundig fortælling om at vende hjem. Og ikke mindst om måske at elske den forkerte.
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