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Goyas hund Lars Kjædegaard Hent PDF Den verdensberømte forfatter Egil Dahl findes myrdet i en lejlighed i
Nordspanien. Dahl skrev som ung NewAge-klassikeren 'Det Evige Sted', som gjorde ham til en rig mand.
Anita Hvid fra Drabsafdelingen er en stor fan af den myrdede forfatter, og hun rejser til Spanien for at

efterforske det brutale drab. Samtidig efterforsker Thor Belling arven efter den afdøde gangster Lothar Zolle.
Efterforskningen i Spanien, og senere Danmark, skaber konflikt mellem de to kolleger. Thor deler ikke Anitas

begejstring for den døde forfatters populærfilosofiske bøger og familien Dahl. Men da en af Zolles
håndgangne mænd går igen i efterforskningen af mordet på Egil Dahl, må Hvid & Belling genoptage deres

samarbejde.

Pressen skriver:

»Kjædegaard har en vidunderlig evne til at skrive, så vi ser handlingen som en film for os. Denne gang
bevæger han sig ind under huden, ja helt ind i sindet på de mennesker, der lever i romanens historie.«

**** – Bente Andersdatter/bogvægten.dk, 24timer.dk

»Kjædegaard har skabende overskud til at forholde sig veloplagt legende til krimiens inventar. «

**** – Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

»Kjædegaards sans for skæve vinkler og hans forståelse for komplicerede følelsesmæssige relationer løfter
Hvid & Belling-serien langt op over almindelig mainstreamkrimi … Goyas hund anbefales på det varmeste.«

– Katinka Bruhn, Weekendavisen

»Kjædegaard formår usentimentalt at udvikle og udfordre sine hovedpersoner. Og så skriver han levende og
overbevisende, uanset hvilket miljø og hvilke gåder han sender makkerparret ud i.«

– Marie Louise Toksvig, Ekstra Bladet
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