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Mord mellem linjerne Benedicte Tofteg\u00e5rd Hent PDF Da Kjartan Baldurson, chef for trykkeriet på
Pagina, får knust baghovedet med en blyhammer midt under firmaets julefrokost, bliver en af de ansatte

anklaget for mordet. Og det kan bestemt ikke udelukkes, at den noget udsvævende Barbara rent faktisk er den
skyldige. Men hvad er motivet? Da Baldurson over en nat skiftede fra at være tillidsmand til at blive "teknisk
direktør" skaffede han sig adskillige fjender. Lotte Frandsen bliver kastet ind i sagen ved en tilfældighed og
kan ikke lade være med at stille spørgsmål. Langsomt bliver hun trukket ind i en sump af svigt, intriger og
farlig viden – en viden, som kan bringe hende i fare. Romanen foregår i tiden før og lige efter murens fald. I
en verden hvor store teknologiske og politiske omvæltninger truer med at fratage nogle mennesker hele deres
identitet. Festen er ved at være forbi, og mens det tynder ud i deltagerne kommer sandheder for en dag. Eller
gør de? Benedicte Toftegård er udlært typograf I 1984 og er i dag tillidsmand på Aller Tryk. Hun har derfor et
indgående kendskab til den grafiske branche, der er romanens ramme, og hun skildrer den verden med stor

overbevisning. Benedicte Toftegård har tidligere udgivet romanen "Udsigt fra et rugbrødstårn"
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