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I venners vold Stig Rotvit Hent PDF To vennepar er på campingferie på Bornholm. De hygger sig gevaldigt,
og alt lader til at være i skønneste orden, indtil der sker noget helt uventet. En af vennerne kommer til at køre
en ung pige ihjel. Han flygter fra ulykkesstedet, og hans ven lover at dække over ham. Der er intet, der tyder

på, at det kan blive opdaget, og alligevel er alt forandret. Rollerne er pludselig byttet om mellem de to
venner, og samtidig giver begge ægteskab sig til at slå revner. "I venners vold" er en roman, der er spændende
i både sit plot og sine karakterer. Stig Rotvit (f. 1950) er en dansk forfatter, der har udgivet en lang række

romaner. Han er født og bosiddende på Bornholm, hvor flere af hans romaner foregår. Stig Rotvit debuterede
som forfatter i 1985 med romanen "Fortidens vidne", og siden da har han udgivet flere spændende krimier.

 

To vennepar er på campingferie på Bornholm. De hygger sig
gevaldigt, og alt lader til at være i skønneste orden, indtil der sker
noget helt uventet. En af vennerne kommer til at køre en ung pige
ihjel. Han flygter fra ulykkesstedet, og hans ven lover at dække over
ham. Der er intet, der tyder på, at det kan blive opdaget, og alligevel
er alt forandret. Rollerne er pludselig byttet om mellem de to venner,
og samtidig giver begge ægteskab sig til at slå revner. "I venners

vold" er en roman, der er spændende i både sit plot og sine
karakterer. Stig Rotvit (f. 1950) er en dansk forfatter, der har udgivet
en lang række romaner. Han er født og bosiddende på Bornholm,
hvor flere af hans romaner foregår. Stig Rotvit debuterede som

forfatter i 1985 med romanen "Fortidens vidne", og siden da har han
udgivet flere spændende krimier.
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