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Sort morgen Cilla Börjlind Hent PDF Forlaget skriver: Sverige står foran et supervalgår, fremmedfjendtlige
grupperinger vinder frem og vold med racistiske fortegn finder sted i hele landet. Olivia har efter et sabbatår
valgt at gå tilbage til politiet og har slået sig ned i den skånske by Höganas. Sammen med Tom Stilton stilles
hun over for en makaber mordsag, der viser sig at have tråde tilbage i tiden. Også til den sag, der i sin tid fik

Tom til at miste sin stilling som efterforskningsleder ved politiet.Opklaringsarbejdet fører fra Skåne til
Stockholm og ud på øen Möja i den stockholmske skærgård. Fra nynazistiske celler og hadforbrydelser på
nettet til et kollektiv fra 70´erne, som gemmer på store, mørke hemmeligheder.Sort morgen er tredje bind i
serien om det umage makkerpar Olivia Rönning og Tom Stilton.Pressen skriver:»Det er en klog kommentar

til en samtid, vi alle har et ansvar for.«- Femina »Makkerparret Börjlind viser endnu en gang, at de er
ekstremt effektive ud i makabre mord og mennesker.«**** - Mette Højbjerg, Politiken»De kan deres kram,
Cilla og Rolf Börjlind.«- Gunhild Korsgaard, Helsingør Dagblad». forfatterne er eminente til at skabe et
spændstigt plot, hvor virkeligheden spiller en væsentlig rolle, og troværdigheden er så meget desto større.
Meget tyder også på, at de to erfarne filmmanuskriptforfattere har fået skrevet sig varme i det litterære

rum.«**** - Merete Reinholdt, Berlingske
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