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Liget i sneen Anne Chaplet Hent PDF En vinter falder der så megen sne i landsbyen Klein-Roda, at alt ligger
skjult under et hvidt dække, og da tøvejret sætter ind, finder man den kendte krigsreporter Michael Hansens

lig.

Klein-Rodas fortid gemmer på andre dystre historier, og da Krista Regler, der har et fritidshus i området,
tilstår at have kørt krigsreporteren ned, ånder byen lettet op, da sagen synes opklaret. Men så enkelt er det

muligvis ikke, for under domsforhandlingen opstår der tvivl om Kristas beskrivelse af ulykken – og pludselig
er hendes mand under mistanke …

Anne Chaplet er en tysk forfatter. Hun debuterede i Danmark i 2008 med bogen Caruso synger ikke mere og
har vundet den tyske krimipris i både 2001 og 2004.

Anne Chaplet, som er et pseudonym for Cora Stephan, er uddannet i statskundskab og historie og har skrevet
flere bøger om historiske og politiske emner, hvilket hendes krimier også bærer præg af.

"Også denne gang er Anne Chaplet et lunt og interessant bekendtskab, som det bare er om at gå ombord i".
– Dagbladet Information

Om "Intet andet end sandheden":
"… er en hel del sjovere og langt mere intelligent end nok så mange nordiske hyggekrimier, der kører efter

helt faste skabeloner".
– Dagbladet Information
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