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dem kommer den nyligt efterlyste BMW i rasende fart. De kaster sig ud i jagten og bliver vidne til, hvordan
bilen mejer en fodgænger ned. Politiet sætter alle resurser ind og får et spor som leder til en mørk gammel
jordkælder og et makabert fund. Jagten på en ung piges morder får Irene Huss og hendes kollegaer ind i

menneskehandelens iskolde verden, som har forgreninger, hvor politiet mindst venter det. Manden med det
lille ansigt er den 7. politiroman om kriminalinspektøren Irene Huss. "Intelligent og velfortalt" -

Litteratursiden "Helene Turstens syvende politikrimi med inspektør Irene Huss er hendes hidtil bedste. Et
svensk kvalitetsprodukt." - Politiken Det skrev de svenske anmeldere: " … Helene Turstens miljøbeskrivelser

er så levende at man føler ‘man er’ hvor hun er. (…)Kombinationen af privatliv og mordjagt er perfekt,
tempoet er højt og de få pauser, hvor man kan få vejret, er velkomne." - Dagen Arbete

 

To politimænd tror knap deres egne øjne. Direkte imod dem kommer
den nyligt efterlyste BMW i rasende fart. De kaster sig ud i jagten og

bliver vidne til, hvordan bilen mejer en fodgænger ned. Politiet
sætter alle resurser ind og får et spor som leder til en mørk gammel
jordkælder og et makabert fund. Jagten på en ung piges morder får
Irene Huss og hendes kollegaer ind i menneskehandelens iskolde
verden, som har forgreninger, hvor politiet mindst venter det.

Manden med det lille ansigt er den 7. politiroman om
kriminalinspektøren Irene Huss. "Intelligent og velfortalt" -

Litteratursiden "Helene Turstens syvende politikrimi med inspektør
Irene Huss er hendes hidtil bedste. Et svensk kvalitetsprodukt." -
Politiken Det skrev de svenske anmeldere: " … Helene Turstens
miljøbeskrivelser er så levende at man føler ‘man er’ hvor hun er.



(…)Kombinationen af privatliv og mordjagt er perfekt, tempoet er
højt og de få pauser, hvor man kan få vejret, er velkomne." - Dagen

Arbete
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