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Det lukkede rum Maj Sjöwall Hent PDF 'Roman om en forbrydelse' er den
klassiske og stilskabende serie som det verdensberømte, svenske
forfatterpar har skrevet om politiet og samfundet. Serien er oversat

til 34 sprog og fås nu også som lydbog.

Det lukkede rum er 8. lydbog i serien

Både døre og vinduer er lukkede og låst indefra i det rum, hvor en mand
er blevet skudt. Martin Beck, tilbage i tjenesten efter længere tids

fravær, overtager efterforskningen. Samtidig følger han den gruppe, der
skal opklare de mange bankrøverier, som hærger Stockholm.

Det lukkede rum er ottende bog i den klassiske og stilskabende serie
'Roman om en forbrydelse', som det verdensberømte, svenske forfatterpar

har skrevet om politiet og samfundet.

Men der er også andet, der gør Det lukkede rum værd at læse i dag.
Selve kompositionen - plottet - er genialt, alt, hvad politiet

foretager sig, går ad helvede til, men det er en fandens morsom tur til
helvede.

[Fra Håkan Nessers forord]
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Lydbogen er fantastisk spændende indlæst af Torben Sekov som
lever sig ind i rollen som Martin Beck og lydbogen slutter alt for

hurtigt ...

Serien er måske mest kendt fra TV, hvor
hovedrollen Martin Beck spilles af Peter Haber, som også spiller rollen

som Jan Guillous superagent Carl Hamilton
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