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Oversergent Bevilacqua fra Guardia Civil tilbringer en weekend i familiens skød, da han får besked om, at
liget af Karen Ortí Hansen – den kvindelige borgmester i en lille by på den spanske østkyst – er blevet fundet
på en strand af nogle turister. Da Bevilacqua og hans team ankommer og overtager efterforskningen, har
undersøgelsesdommeren allerede sørget for, at der er foretaget ligsyn, den indledende efterforskning er sat i
gang, og man er begyndt at forberede begravelsen. Lokalområdet er en sand hvepserede, hvor der cirkulerer
alle mulige rygter om offeret Karen, et ungt politisk håb, der har dansk mor og spansk far. Hun havde brudt
med sit partis gamle, korrupte høvdinge og satsede på at forny det lokale politiske landskab. De oplysninger,
der er dukket op om hendes hektiske og alt andet end kedelige sexliv, er yderligere med til at kaste et
foruroligende skær over sagen. Bevilacqua og hans kvindelige partner Chamorro har kort tid til at dykke ned i
sagen, og må i al hast opkaste en hypotese i en krydsild af modsatrettede interesser, hvor den unge politikers
politiske projekt også bliver til et projekt om den personlige integritet, som hele landet lader til at have vendt
ryggen.
Den ekstreme kropsfiksering kender ingen grænser, og stort set dagligt kan man læse nyheder om personer,
der lider af depression på grund af deres udseende. Den 83-årige kvinde fattede dog mistanke og indså, at

noget var galt, da den fremmede kvinde havde almindeligt tøj på. hvis historien om den fremmede mand i
begravelsen skulle have nogen relevans, er dette den eneste logiske slutning. Læsernes kommentarer til Den
fremmede Og nu skal vi jo senere i dag tale om de fremmede. Bestil bogen Den fremmede kvinde af Lorenzo
Silva i dag. Bog er også tilgængelig som unknown eller Lydbog. Den Modne Kvinde. Denne gang på en
lokalpolitiker, der findes død i vandkanten. Bogens ISBN er 9788793046580, køb den her. Download the app
and start listening to Den fremmede kvinde today - Free with a 30 day Trial. Louise lever et godt liv med
forfatteren Joachim på Christiansø, hvor hun driver den lille café. Da hun kun hjem opdagede hun, at hun ikke
længere havde sine husnøgler,. pdf hent Lorenzo Silva Læs om Den fremmede kvinde.
Kvinde gnider sin klit i bilen. En dag midt på sommeren hvor der er travlest, dukker en mand op Written by
Lorenzo Silva, narrated by Jesper Bøllehuus.
Han betragter det ophidsende syn af denne fremmede kvinde der tager hans manddom under kærlig
behandling med slørede.

