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Englehjemmet Steen B.J. Hent PDF Forlaget skriver: En kvindelig dukkekunstner findes forgiftet på
plejehjemmet Livslyst. Team Milton sættes på sagen, der viser sig at være langt mere omfattende end først
antaget, da engle spiller en større og større rolle for opklaringen af denne sag. Li-Mei går som sædvanlig egne
veje med sin del af efterforskningen, der rækker langt uden for plejehjemmet, som hun benævner
Englehjemmet. Ella prøver at få sin halvsøster, Søs, forenet med Ibsens ekskone, Lisanne, der ikke tør
aflevere sine børn hos Ibsen, når Søs er til stede. Spørgsmålet er, om Ellas forsøg falder i god jord eller ender
kaotisk.
Uddrag af bogen
”Jeg er kommet for at fortælle dig, hvem jeg er,” sagde stemmen, som var høj og gennemtrængende. Janne så,
at personen bag stemmen var lidt højere end hende selv. Det gøs i Janne, der stod lige foran denne person
med hvidt engleansigt. ”Jamen hvem er du da så?” fik Janne fremstammet.
”Jeg er budbringer for de gode og de ondes englevogter,” svarede stemmen monotont.
”Hvilket budskab skal du så bringe til mig?” spurgte Janne straks.
”Min englevogter siger, at der er onde mennesker på dit plejehjem. To af disse mennesker har vi allerede taget
os af, men der er flere, som vil lide samme skæbne, fordi de er onde,” proklamerede stemmen, mens Janne
sank en klump i halsen. ”Men hvem er de godes og de ondes englevogter?” spurgte Janne.
”Det kan jeg ikke fortælle dig,” svarede stemmen.
Om forfatteren
Steen B. J. (f. 1965) skriver en serie af krimier med hverdagsrealisme, der henvender sig til krimiinteresserede
læsere i alle aldre og mest handler om mennesker og skæbnefortællinger frem for blod, sex, vold og action.
Sproget er hverdagsagtigt og uden manipulerende billedsproglige virkemidler. Det giver læseren en unik
frihed til selv at danne sig uforglemmelige og personlige billeder ud fra de menneskelige relationer i den
fremadskridende handling, hvor mord- og andre krimigåder løses.
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