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Sov du lille Cilla og Rolf Börjlind Hent PDF Cilla och Rolf Börjlind formår endnu en gang at forene en
bidende samfundskritik med et stærkt persongalleri og blændende spænding.

Efteråret 2015. Den internationale flygtningekrise har ramt Europa, og banegården i Stockholm er ét stort
kaos. Blandt de mange nytilkomne er den uledsagede nigerianske pige Folami. Hun er blevet advaret mod at
tage kontakt til de svenske myndigheder og hutler sig gennem tilværelsen på gaden, da hun bliver hjulpet af
en tidligere hjemløs og misbruger, Muriel. Sammen søger de tilflugt i en lille hytte i de skånske skove. Men
lokalsamfundet er ikke ligefrem begejstret for de nye fremmede, og da frygten fører til vold, beder Muriel sin

gamle ven, kriminalkomissær Tom Stilton om hjælp.

Sammen med drabsefterforsker Olivia Rönning er han opslugt af en makaber mordsag, hvor en udenlandsk
dreng er blevet fundet i en skov med halsen skåret over. Sagen trækker tråde til den rumænske underverden,
og da de finder endnu to børnelig, kommer Folami pludselig i søgelyset, da hun og en af de myrdede bærer

identiske smykker.

Sov du lille er fjerde bind i serien om det umage makkerpar Olivia Rönning og Tom Stilton.
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