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Farlig fortid Julie Hastrup Hent PDF "Farlig fortid" er det femte selvstændige bind i Julie Hastrups populære
krimiserie om drabsefterforskeren Rebekka Holm.

En kold februarnat forulykker en ambulance på en jysk landevej. Den ene ambulanceredder findes dræbt i
vognen, den anden er hårdt kvæstet. Patienten - en livstidsfange fra Østjyllands Statsfængsel - er pist væk.

Dagen efter, lidt uden for Ringkøbing, bliver en tidligere landmand stukket ihjel med en høtyv, og den lokale
præst opdager chokeret sin egen dødsannonce i avisen. Få dage senere findes han dræbt i sin kirke.

I "Farlig fortid" vender Rebekka Holm hjem til barndomsbyen Ringkøbing for at hjælpe sin mor efter farens
død. Den altid ambitiøse Rebekka kan ikke holde sig fra efterforskningen og bliver omgående involveret i en
sag, der blotlægger nye og gamle synder og på mystisk vis knytter sig til en række hændelser, der fandt sted i

sommeren 1989.
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