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Liv eller død Rasmus Dahlberg Hent PDF Johanne – af de fleste kaldet Jo – er på vej frem i livet uden nogen
sinde at se sig tilbage eller til siderne. Mænd begærer hende, kollegerne på Rigshospitalet respekterer hende,
veninderne kigger misundeligt i hendes retning, og selv er hun heller ikke i tvivl: Hendes liv er perfekt. Hun

er perfekt. Dette selvbillede splintrer, da en lille knude i Jos ene bryst udfordrer hendes selvudråbte
usårlighed. Den effektive akutlæges professionelle overblik er væk, og da Jos bedste veninde samtidig

myrdes, må hun pludselig konfrontere alle de følelser, hun altid har foragtet – tvivl, angst og afhængighed. Et
sted derude findes en gerningsmand, der muligvis også har sigtekornet rettet mod hende, og i hendes egen
krop findes en måske endnu farligere fjende. Liv eller død er første bind i en krimiserie om akutlægen

Johanne Beckmann. Rasmus Dahlberg har tidligere skrevet en række historiske fagbøger og er medforfatter til
spændingsserien PLAN B. Maria Helleberg er en af Danmarks mest populære historiefortællere med et stort

skønlitterært forfatterskab bag sig.

 

Johanne – af de fleste kaldet Jo – er på vej frem i livet uden nogen
sinde at se sig tilbage eller til siderne. Mænd begærer hende,

kollegerne på Rigshospitalet respekterer hende, veninderne kigger
misundeligt i hendes retning, og selv er hun heller ikke i tvivl:

Hendes liv er perfekt. Hun er perfekt. Dette selvbillede splintrer, da
en lille knude i Jos ene bryst udfordrer hendes selvudråbte

usårlighed. Den effektive akutlæges professionelle overblik er væk,
og da Jos bedste veninde samtidig myrdes, må hun pludselig

konfrontere alle de følelser, hun altid har foragtet – tvivl, angst og
afhængighed. Et sted derude findes en gerningsmand, der muligvis
også har sigtekornet rettet mod hende, og i hendes egen krop findes
en måske endnu farligere fjende. Liv eller død er første bind i en



krimiserie om akutlægen Johanne Beckmann. Rasmus Dahlberg har
tidligere skrevet en række historiske fagbøger og er medforfatter til
spændingsserien PLAN B. Maria Helleberg er en af Danmarks mest
populære historiefortællere med et stort skønlitterært forfatterskab

bag sig.
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