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Døden er sort som sne Jan Thiele Hent PDF Forlaget skriver: Dette er den anden bog i serien om detektiven
Frants Hjejle.

Frants Hjejle bliver genansat i den selvsamme drabsafdeling, som i sin tid fyrede ham på grund af
samarbejdsvanskeligheder. Hans job skal nu være at rippe op i henlagte sager. Hjejles første opgave drejer sig

om den narkoprostituerede Henriette.

Men hvorfor befinder sagen sig i drabsafdelingen, når Henriette døde af en overdosis? Og hvorfor bliver
Hjejle sat fra sagen, så snart han begynder at rode i den?

Hjejle parerer dog ikke ordre. Da han snubler over oplysningen om en narkobetjents død og dernæst får bank
en nat på Vesterbro, aner han råddenskab dybt i politiets egne rækker.

Anmeldelser:

»Hvor er det frydefuldt, når en forfatter lever op til sit eget høje niveau. Det gør Jan Thiele, der debuterede
med Døden har en dårlig smag. Efterfølgeren, Døden er sort som sne, er en rasende spændende krimi med
københavnsk lokalkolorit og vittig dialog. Handlingen roterer om den farlige cocktail narko og svage

politifolk, og Thieles ´helt´ Frants Hjejle er cool som nogen sinde.«
- Ugebladet Søndag

»Kras og effektiv spænding.«
- BT
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