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Det perfekte mord Ellen Holmboe Hent PDF Forlaget skriver: Karl har fået nok! Han er træt af at være
uheldig og træt af sin tvillingebror Arne, der altid er heldig. Så han fl ytter til Esbjerg for at starte et nyt liv.

Men snart dukker hans bror op og tager alt fra ham - også den smukke blondine, han er forelsket i.

Nu har Karl for alvor fået nok. Han hyrer en mystisk, sortklædt lejemorder til at slå broren ihjel. Men
lejemorderen tager fejl af de to tvillinger, og så er det Karl, der bliver jagtet blandt kraner og bjerge af kul på

Esbjerg Havn.

Det perfekte mord er en noir-krimi, der foregår i Danmarks ´vilde vesten´ i havne- og bodegamiljøet i Esbjerg.
Det perfekte mord er en del af serien fakta&fiktion for voksne udlændinge der er ved at lære dansk.

Bogen hører hjemme på seriens gule niveau der er målrettet undervisning og test på DU 3 modul 3 og DU 2
modul 4.

Alle titler i fakta&fiktion er indtalt på seriens hjemmeside.
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