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Sandhed med modifikationer Sara L\u00f6vestam Hent PDF Vinder af den Svenske Kriminalakademis pris for
Bedste Svenske Debutroman. Den franske oversættelse nomineret til Elle Magazines pris! Kouplan er en
illegal iransk flygtning, der dagligt lever i frygt for at blive opdaget. For at overleve tilbyder han sin hjælp

som privatdetektiv på nettet. Og trods alle odds får han en opgave fra Pernilla, hvis 7-årige datter er
forsvundet. Det ene sekund holdt hun Pernilla i hånden, og det næste øjeblik var hun væk. Jagten på

kidnapperen leder Kouplan gennem Stockholms underverden, men samtidig er der noget mistænksomt ved
Pernillas fortid. Hvad gør man, når sandheden viser sig at se helt anderledes ud end først antaget? En

kompleks, psykologisk krimi. Kouplan er en utraditionel hovedperson, der fornyer krimigenren på en unik
måde. Sandhed med modifikationer er første del af en krimiserie om Kouplan. De udkommer alle på

ARONSEN. "Sara Lövestam skriver, som altid, med stor varme og ærlighed. (…) Som forfatter er hun lige så
snedig og opfindsom som Kouplan selv". – Jacob Carlander, Östgöta Correspondenten "Denne forfatter
tænker ikke som andre (...) Jeg har aldrig læst en bog med en illegal efterforsker før nu". - Livres Addict

"Kouplans efterforskning er godt bygget op, med en superb balance mellem fakta og plot". - Björn
Gunnarsson, Hallandsposten
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