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I kampens hede Viveca Sten Hent PDF Forlaget skriver: Viveca Steen slår med denne femte
Sandhamnskrimi om Nora Linde og Thomas Andreasson for alvor  sit navn fast som en af Nordens bedste
spændingsforfattere. Serien er solgt til ti lande og er solgt i mere end hundredetusinde eksemplarer. Tv-

filmatiseret med Jacob Cedergren i rollen som Thomas.

Under midsommerfesten på Sandhamn kollapser en ung pige i sandet ved strandpromenaden. Da politiet
endelig når frem til pigen, er hun omtumlet og chokeret. Hvad er det, der er overgået hende? Nora skal for
første gang fejre midsommer med sin nye kærlighed, Jonas. Men det kommer til at gå anderledes. Jonas´

teenagedatter kommer ikke hjem som aftalt og svarer ikke på mobilen. Wilma er sporløst forsvundet. Tidligt
næste morgen finder man en død krop på stranden i Skärkarlshamn. Noras barndomsven, kriminalinspektør
Thomas Andreasson, kaldes til Sandhamn imens Nora og Jonas fortsætter deres desperate søger efter Wilma.

Under opklaringen af mordet, forstår Thomas, hvor subjektiv sandheden kan være. Alle implicerede har deres
egen version af nattens hændelser. Hvem er midsommeraftenens offer, og hvem er morder?

Pressen skriver:
»En veldrejet krimi: spændende og velskrevet med gode personskildringer og indimellem nærmest lyriske

beskrivelser af den smukke skærgård.«
- Mie Petersen, Kristeligt Dagblad

**** - Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

»Bogen er bestemt værd at fornøje sig med en eftermiddag på sofaen.«
**** - Lisbeth Helleskov, Nordjyske Stiftstidende 
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