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Nobels testamente Liza Marklund Hent PDF Forlaget skriver: En festklædt morder slipper ubemærket ind til
Nobelfesten i Stockholm. På dansegulvet i Den gyldne sal skyder hun Nobelkomitéens formand, Caroline von
Behring, i hjertet. Annika Bengtzon ser hende dø, samtidig med at morderen flygter ud og videre i en båd
over Mälaren. Stockholm og Sverige er i chok. Politiet indleder en jagt uden sidestykke. Annika Bengtzon
havner midt i dramaet - ikke kun som journalist, men også som vidne. Et drama med rødder langt tilbage i
tiden oprulles. Overalt støder Annika på sporene efter den samme mand: Alfred Nobel, den ensomme og

ulykkelige industrimagnat, som gav sin formue til gode formål. Til sidst finder hun ud af, hvor hun skal finde
gådens løsning: i Nobels testamente.

Nobels testamente, den sjette roman i Liza Marklunds succesfulde krimiserie om Annika Bengtzon, er
særlig aktuel lige nu, fordi der er dansk premiere på en film, som holdet bag Millenium-filmatiseringerne står

bag. 
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