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Jeg får Døden Ane-Marie Kjeldberg Hent PDF Hospitalspræsten Ester bliver tilkaldt i forbindelse med et
dødsfald. En kvinde, som netop er udskrevet fra sygehuset, dør efter en blodstyrtning — 500 meter fra sit

hjem og tilsyneladende alene.

Nærmeste pårørende viser sig at være Esters gamle veninde Minna. Men nu kalder Minna sig Minnanette og
færdes i det nyspirituelle fællesskab Jurten. Og så er hun bange. Dødsens ræd for noget, hun ikke vil fortælle.

Flere bizarre og gådefulde hændelser følger. Ester og den unge hospitalspsykolog Andreas indser, at noget er
rivende galt i det alternative miljø omkring Minna.

ANMELDERNE SKREV:
"Et farligt, dødbringende eventyr, med et bestialsk mord og pludselige, rørende indblik i den menneskelige
natur. Et eventyr, der til sidst byder på en fuldstændig overraskende, tragisk vending, der hæver denne krimi

langt ud over det ordinære."
- Krimiforfatter Hans Schmidt Petersen

"Det er en ganske underholdende krimi vi har for os. Personerne Ester og Andreas har et fint samarbejde, og
er et par spændende personer som vi sagtens kan følge en anden gang."

- krimisiden.dk

"Plottet er gennemtænkt og elementært spændende, og forfatteren formår at holde spændingen til det sidste."
- litteratursiden.dk
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