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Mord i Frihavnen Bente Nimb Hent PDF En ny opgave for kriminalkommissær Martin Bjermark og hans
faste team tager sin begyndelse, da en ung kvinde begår et bankrøveri på Strøget i København. Et par dage
efter styrter en ung mand i døden fra Fisketorvets øverste parkeringsdæk. Mord eller selvmord? Er der en
forbindelse mellem de to gerninger? Sagen udvikler sig hurtigt, og fører Martin Bjergmark til en gammel

pakhusbygning i Frihavnen, hvor en forhutlet bums er blevet udsat for en bestialsk forbrydelse.
Efterforskningen fører politiet til Christiansborg, hvor en politiker, som den første kommer på Bjergmarks

liste over mistænkte personer. Flere følger efter, da endnu et drab bliver begået. Læseren føres nu gennem det
københavnske natteliv fra natklubber og spillekasinoer, til et uhumsk fotoatelier og bagmændenes luksuriøse
og indbringende virksomheder. Mord i Frihavnen er tredje udgivelse af kriminalromaner. Om forfatteren:

Bente Nimb. Født 1940 i København. Debuterede som forfatter med bogen "Rejsen mod Bente" i 2001. Hun
har mere end 35 års erfaring indenfor ejendoms- og finansieringsbranchen. Hun har mange jern i ilden og
altid gang i nye projekter. Tidligere krimiudgivelser af samme forfatter: Mord i julen, 2004 Mord på

kræmmermarkedet, 2005 Mord i mosen
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