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Set fra Himlen Lene Rikke Bresson Hent PDF Over Vrads hede flyver Danmarks største kunstmæcen Claes
Ejnar Mikkelsen i sit sportsfly på sin årlige tur rundt til kunstnerværksteder i Jylland. I lyngen under sig får
han øje på et lilla kors med en død, nøgen bodypaintet kvinde, som har et grisehoved i hænderne. Han finder
sit kamera og tager et billede, inden han kontakter politiet, og fotoet går siden verden rundt og bliver berømt
som dødskunst. Politiets efterforskning peger på en kendt billedkunstner som morder, men sagen trækker ud,
og da endnu et dødskunstværk opdages på Trekroner i København, vokser presset, da man frygter endnu en
dødshappening. Et helt andet sted i Danmark møder vi den unge Mona Lisa Kirk på vej til sit bryllup med

udsigt til en fremtid som præst. En motorcykelulykke ændrer den fremtid fundamentalt, og Mona må finde et
nyt liv som invalid i forstaden Grønbæk. Her bliver hun nabo til kriminalkommissær Berg, der udnytter
Monas evne til at mønstergenkende. Via billeder skal hun hjælpe ham med at fælde dødskunstneren og
dermed forhindre flere mord. Monas nye liv forstyrres af en familieforbandelse og hendes kærlighed til to

mænd: feltlægen Nino og særlingen og landmanden Emil. Dette er den første af forventet syv romaner i serien
om Mona Lisa Kirk. Lene Rikke Bresson er født i Århus i 1963 og voksede op i Ølstykke på Sjælland. Hun
vendte hjem til Århus og blev cand. oecon. i 1989. Hun var i 1990'erne erhvervskvinde og debattør. I de
seneste ti år er det blevet til ti bøger, bl.a. den anmelderroste DYtrilogien. Hun lever i dag som forfatter og

storyteller sammen med sin mand og deres fem børn i en landsby ved Horsens.

 

Over Vrads hede flyver Danmarks største kunstmæcen Claes Ejnar
Mikkelsen i sit sportsfly på sin årlige tur rundt til kunstnerværksteder
i Jylland. I lyngen under sig får han øje på et lilla kors med en død,
nøgen bodypaintet kvinde, som har et grisehoved i hænderne. Han
finder sit kamera og tager et billede, inden han kontakter politiet, og

fotoet går siden verden rundt og bliver berømt som dødskunst.
Politiets efterforskning peger på en kendt billedkunstner som morder,
men sagen trækker ud, og da endnu et dødskunstværk opdages på



Trekroner i København, vokser presset, da man frygter endnu en
dødshappening. Et helt andet sted i Danmark møder vi den unge
Mona Lisa Kirk på vej til sit bryllup med udsigt til en fremtid som
præst. En motorcykelulykke ændrer den fremtid fundamentalt, og
Mona må finde et nyt liv som invalid i forstaden Grønbæk. Her
bliver hun nabo til kriminalkommissær Berg, der udnytter Monas
evne til at mønstergenkende. Via billeder skal hun hjælpe ham med
at fælde dødskunstneren og dermed forhindre flere mord. Monas nye
liv forstyrres af en familieforbandelse og hendes kærlighed til to
mænd: feltlægen Nino og særlingen og landmanden Emil. Dette er
den første af forventet syv romaner i serien om Mona Lisa Kirk.

Lene Rikke Bresson er født i Århus i 1963 og voksede op i Ølstykke
på Sjælland. Hun vendte hjem til Århus og blev cand. oecon. i 1989.
Hun var i 1990'erne erhvervskvinde og debattør. I de seneste ti år er
det blevet til ti bøger, bl.a. den anmelderroste DYtrilogien. Hun lever
i dag som forfatter og storyteller sammen med sin mand og deres

fem børn i en landsby ved Horsens.
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