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Hadets engel Ditte Birkemose Hent PDF Den gravide arkitekt Simone, der er gift med EU-embedsmanden
Hans Ulrik, bliver udsat for psykisk terror, hver gang hun er alene hjemme. Simone mener, at der er tale om
en person, der vil advare eller forskrække hende. Hendes omgangskreds lader imidlertid ane, at hun måske er
psykisk forstyrret og selv "arrangerer" de mærkelige hændelser. Først da privatdetektiven Kit Sorél involveres
og kan bevise, at der er tale om en reel trussel, bliver Simone troet. Men da er det måske allerede for sent?
Romanen er en fortsættelse af Til toner fra Tosca, (1996). "Dansk kriminal-thriller med spændingen og

lokalkoloritten i orden ... Hvis vi har en dansk Alfred Hitchcock eller Robert Siodmak - mindre kan gøre det -
bør filmen eller fjernsynet sikre sig historien i Hadets engel nu, straks, omgående." - Jens Kistrup, Berlingske

Tidende.
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