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Springflod Cilla og Rolf Börjlind Hent PDF 1987: En strand på den svenske ø Nordkoster er ramme om et
sadistisk mord. En ung, højgravid kvinde bliver i måneskinnet levende gravet ned i den bløde havbund, så

kun hovedet stikker op. Endnu er der ebbe – inden længe kommer vandet. 

25 år senere plages Stockholm af en række brutale overfald og mord på hjemløse i byens parker. Den unge
Olivia Rönning er på sit andet år på Politiskolen, og da de får til opgave at arbejde med en cold case, vælger

hun det uopklarede strandmord på Nordkoster. Olivia forsøger at få kontakt til den daværende
efterforskningsleder Tom Stilton, for hvem sagen fik fatale personlige konsekvenser, men han er som sunket i
jorden. Sagen sender i et intenst tempo den egensindige Olivia fra et lille svensk øsamfund over Stockholms
trailertrash til Mellemamerika, hvor en mand efter mange år væk forbereder sig på at vende hjem til Sverige.
SPRINGFLOD er første bind i trilogien om den unge politiskoleelev Olivia Rönning og hendes uortodokse

partnerskab med den tidligere politimand Tom Stilton.

Pressen skriver:

»… en meget velfortalt og engagerende historie, hvor de mange tilsyneladende løse ender fra toppen af
svensk erhvervsliv, politik, escort- og prostitutionsbranchen, hjemløse og drengebandesubkulturer flettes

sammen på højst overraskende vis.«

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

» … de to drevne plotsmede og ordarbejdere formår at kreere et univers, hvor karaktererne er interessante
uden at være fortænkte, og montere disse i et handlingsforløb, der sindrigt hopper af sted, stedse overrasker
og kulminerer som en tivoliraket i et nattefyrværkeri på den skandinaviske himmel … Det er professionel og

effen underholdning«

**** – Henrik Palle, Politiken

»»Springflod« lever op til alle forventninger … romanen er præget af den enestående evne til
personskildringer, som også præger Börjlind-parrets tv-manuskipter … Et glimrende plot i en velfortalt

historie … «

***** – Nordvestnyt

»Et glimrende plot i en velfortalt historie…«

***** – Arne Mariager, Folkebladet 

 

 

1987: En strand på den svenske ø Nordkoster er ramme om et
sadistisk mord. En ung, højgravid kvinde bliver i måneskinnet

levende gravet ned i den bløde havbund, så kun hovedet stikker op.
Endnu er der ebbe – inden længe kommer vandet. 

25 år senere plages Stockholm af en række brutale overfald og mord
på hjemløse i byens parker. Den unge Olivia Rönning er på sit andet
år på Politiskolen, og da de får til opgave at arbejde med en cold
case, vælger hun det uopklarede strandmord på Nordkoster. Olivia



forsøger at få kontakt til den daværende efterforskningsleder Tom
Stilton, for hvem sagen fik fatale personlige konsekvenser, men han

er som sunket i jorden. Sagen sender i et intenst tempo den
egensindige Olivia fra et lille svensk øsamfund over Stockholms
trailertrash til Mellemamerika, hvor en mand efter mange år væk

forbereder sig på at vende hjem til Sverige. SPRINGFLOD er første
bind i trilogien om den unge politiskoleelev Olivia Rönning og
hendes uortodokse partnerskab med den tidligere politimand Tom

Stilton.

Pressen skriver:

»… en meget velfortalt og engagerende historie, hvor de mange
tilsyneladende løse ender fra toppen af svensk erhvervsliv, politik,

escort- og prostitutionsbranchen, hjemløse og
drengebandesubkulturer flettes sammen på højst overraskende vis.«

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

» … de to drevne plotsmede og ordarbejdere formår at kreere et
univers, hvor karaktererne er interessante uden at være fortænkte, og
montere disse i et handlingsforløb, der sindrigt hopper af sted, stedse
overrasker og kulminerer som en tivoliraket i et nattefyrværkeri på

den skandinaviske himmel … Det er professionel og effen
underholdning«

**** – Henrik Palle, Politiken

»»Springflod« lever op til alle forventninger … romanen er præget
af den enestående evne til personskildringer, som også præger

Börjlind-parrets tv-manuskipter … Et glimrende plot i en velfortalt
historie … «

***** – Nordvestnyt

»Et glimrende plot i en velfortalt historie…«

***** – Arne Mariager, Folkebladet 
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