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BESKRIVELSE
Dan Turells navnløse journalist-detektiv sendes på en opgave i provinsbyen Rodby. På massageklinikken
Dueslaget er en prostitueret blevet myrdet, og en ung, evnesvag mand er anholdt for drabet. Både
journalisten og den smukke advokat Gitte Bristol, som skal forsvare den sigtede, tror, at manden er
uskyldig. Samtidig ankommer politiinspektør Ehlers for under dække af mordsagen at undersøge rygter
om narkotikahandel i den lille by. Da den anholdte foretager en desperat flugt, og da endnu en massagepige
myrdes, begynder en livsfarlig lavine at rulle. Mord følger på mord, og journalisten, Gitte Bristol og
Ehlers må dykke ned i et betændt miljø, som ikke kan skjules af nok så mange borgmestertaler, havnefester
og plastic-guirlander... ”den provinsby, som TurÞll forestiller sig, skildres med humor og tilpas
ondskabsfuldhed med værtshuse, bordel , sommerfest med miss-konkurrence, drukmåse og narkotika” Morgenavisen Jyllands-Posten. ”en meget dansk og overmåde musikalsk roman” - B.T. ”utrolig energisk
og underholdende” - Poul Borum i Ekstra Bladet.
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HVAD SIGER GOOGLE OM DENNE BOG?
Mord i rodby (bog) af forfatteren Dan Turèll,Dan Turell | Krimi og spænding | Dan Turèlls navnløse
journalist-detektiv sendes på en opgave i provinsbyen Rodby.
I dette andet bind af Mord-serien dukker Gitte Bristol op. En diametral modsætning til hovedpersonen, den
navnløse journalist, der er gået fra at være en ...
Bestil bogen Mord i Rodby af Dan Turèll i dag! Dagens Bog giver dig et bredt sortiment af bøger og helt
op til 90% på udvalgte Dagens Bog Deals.
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