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Der er noget råddent Adam Sarafis Hent PDF Forlaget skriver: Der er noget råddent er Linda Olssons første
thriller. 

Sam Hallberg lever et afskåret liv som mekaniker. Hans fortid og de dertilhørende traumer afholder ham fra at
involvere sig. Men noget ændrer sig, da Sam en dag bliver kontaktet af en kvinde, der beder ham om hjælp til

at undersøge hendes vens mystiske død.

Da Sam og journalisten Lynette Church begynder at undersøge dødsfaldet nærmere, opdager de et net af
korruption der trækker tråde til både det new zealandske forretningsliv, internationale politikere og

krigsforbrydere. Kødkvoterne i landet viser sig at betyde mere og andet, end hvad Sam og Lynette havde
forventet.

Bag navnet Adam Sarafis gemmer sig den verdenskendte svenske forfatter Linda Olsson, forfatter til den
internationale bestseller Astrid & Veronika, og den new zealandske manuskriptforfatter og TV-vært Thomas

Sainsbury.

Den new zealandske presse skrev:

En formidabel moralsk fortælling med et Shakespeare-inspireret plot -
Tasmanian Time

Overbevisende moderne thriller - Booklover Book Review

Spændende page-turner om tragedier og magtbalancer i politik, medier og forretningslivet - The New Zealand
Herald
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