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Jeg er Sif Thomas Clemen Hent PDF For fire år siden blev Sif Magnisdóttir voldtaget og næsten dræbt i en
gyde på Christianshavn. Siden har hun levet med invaliderende psykiske eftervirkninger og frygtet den dag,

hvor hendes overfaldsmand – den beregnende psykopat Johan Pressler – vil blive løsladt.
Da det sker, eksploderer en bandekrig i Københavns gader, orkestreret af Johan Pressler. Og da den

traumatiserede krigsveteran Thor Eriksen bliver sendt af sted for at udrydde problemet Magnisdóttir, opdager
Sif, at hun er en brik i et større spil.

Men Sif har en hemmelighed. Hendes tid som offer er forbi.

JEG ER SIF er første bog i en ny krimiserie med Sif Magnisdóttir.

"Vellykket start på ny krimiserie (...) jeg var vældig underholdt og kun kan anbefale 'Jeg er Sif' til alle, som
holder af en gedigen og velskrevet spændingsroman." Litteratursiden
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