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Portræt af døden Julie Hastrup Hent PDF Forlaget skriver: Med Portræt af døden er Julie Hastrup med fjerde
bind i serien om Rebekka Holm tilbage med en ny og grufuld krimigåde.

To kvinder findes med kun en uges mellemrum dræbt ved Lyngby Sø - begge bizart klædt ud i 80´er tøj,
stærkt sminket og placeret på den samme bænk. Begge kvinder har små injektionsstik i nakken, og det står

klart, at en seriemorder er på fri fod.

Imens opretter en enlig københavnsk kvinde en profil på et populært datingsite for ´cougar-kvinder´. Hun
bliver hurtigt kontaktet af en yngre mand, og deres mailkorrespondance bliver gradvis mere og mere intens,

indtil de til sidst aftaler at mødes.

Rebekka Holm må handle hurtigt for at forhindre flere mord.

Pressen skriver:
»Julie Hastrup har atter engang ikke alene skrevet en spændende krimi, hun er også fortsat eminent til at

skildre både den kriminelles syge virkelighedsopfattelse og politiets møjsommelige opklaringsarbejde . Vi ser
med forventning frem til flere bind om Rebekka og hendes kreds.«

****
- Henrik Tjalve, Dagbladenes Bureau

»... Hastrup skriver veloplagt, afvekslende og vedkommende .«
****

- Lisbeth Helleskov, Nordjyske Stiftstidende   
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