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Den onde vilje Karin Fossum Hent PDF Axel, Reilly og Jon har været venner siden de var børn. Da Jon bliver
ramt af en alvorlig nedtur og indlægges på psykiatrisk hospital, beslutter Axel og Reilly at muntre ham op
med en weekendtur til en hytte i fjeldet. ved hytten ligger søen Dødvandet - og i søen ligger en robåd.

 

De beslutter sig for en aftentur på søen. Den ender brat, da Jon kaster sig over bord og går til bunds. For
øjnene af sine venner.

 

Kriminalkommissær Konrad Sejer leder politiets rutineundersøgelse. Der er trods alt ikke grund til at
mistænke at der er begået en forbrydelse, når nu Jon helt tydeligt var ude af balance. Men der er alligevel

både det ene og det andet, som ikke passer, og Konrad Sejer får efterhånden færten af et usædvanligt venskab,
der gemmer på løgne, hemmeligheder og dyb, menneskelig ulykke.
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