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Den røde labyrint Lars Kjædegaard Hent PDF Forlaget skriver: Den røde labyrint er en karakterdrevet thriller
om afsporet kærlighed og kampen mellem selvtægt og ordensmagt.

Da den syvårige August Therkelsen findes kvalt i buskene bag familiens have sættes kriminalinspektør Thor
Belling og hans partner Anita Hvid på sagen. Hurtigt bliver de klar over, at drengen er barn af en

dysfunktionel og afsporet familie. Mere overraskende er det at drengens morfar viser sig at være ingen ringere
end chefen for drabsafdelingen, Richard Brøssner. Og da drabschefen tager kontakt til skumle forbindelser fra

sin ungdom er Hvid og Belling pludselig ikke de eneste, der efterforsker mordet på August.

Pressen skriver:

»Det er simpelt hen så godt skrevet og udtænkt, at det nærmest er, som om der kører en film inde i hovedet. .
Omgående, pronto og det kan ikke gå hurtigt nok - jeg skal have fat i de to første bind i serien, som jeg endnu

ikke har læst. Den røde labyrint er årets hidtil bedste danske krimi.«
- Katinka Bruhn, Weekendavisen  

». stærkere end i de to første, glimrende bøger i serien. . en af de fineste danske krimier længe.«
***** 

- Marie Louise Toksvig, Ekstra Bladet  

»Fra første linje føler man sig i kompetente hænder . en særdeles effektiv krimi . den imponerer som en
fintmærkende og følsom psykologisk og sociologisk sonde.«

*****
- Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten  

»Belling og Hvid er et bekendtskab, som den krimi-såvel som kvalitetselskende læser bør gøre sig hurtigst
muligt.«
****

- Christina Blangstrup Dahl, Dagbladenes Bureau  

». aldeles fremragende. Fermt skrevet med forfatterens vanlige lunefulde folkelighed, finurlig
lommefilosofisamt tæft for god plotlægning og ditto udredning.«

****
- Bo Tao Michaëlis, Politiken  

»Lars Kjædegaard . brillerer med endnu en Hvid og Belling-krimi«
****

- Merete Reinholdt, Berlingske

»en dramatisk og højspændt roman med et yderst raffineret og udspekuleret plot.«
- Lokalavisen Frederiksberg  
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