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Den fremmede kvinde Lorenzo Silva Hent PDF Den fremmede kvinde (Los cuerpos extraños) er den spanske
forfatter Lorenzo Silvas nyeste roman i krimiserien om de to detektiver fra Guardia Civil Bevilacqua og
Chamorro. Forlaget har tidligere udgivet Den utålmodige alkymist og Dronningen uden spejl. Oversergent
Bevilacqua fra Guardia Civil tilbringer en weekend i familiens skød, da han får besked om, at liget af Karen
Ortí Hansen – den kvindelige borgmester i en lille by på den spanske østkyst – er blevet fundet på en strand

af nogle turister. Da Bevilacqua og hans team ankommer og overtager efterforskningen, har
undersøgelsesdommeren allerede sørget for, at der er foretaget ligsyn, den indledende efterforskning er sat i
gang, og man er begyndt at forberede begravelsen. Lokalområdet er en sand hvepserede, hvor der cirkulerer
alle mulige rygter om offeret Karen, et ungt politisk håb, der havde dansk mor og spansk far. Hun havde brudt
med sit partis gamle, korrupte høvdinge og satsede på at forny det lokale politiske landskab. De oplysninger,

der er dukket op om hendes hektiske og alt andet end kedelige sexliv, er yderligere med til at kaste et
foruroligende skær over sagen. Anm. ”Den utålmodige alkymist”: “Det bedste er dog, at Bevilacqua, der
fortæller historien, lige til sidste linje er usikker på, hvad det hele har drejet sig om. Måske er det først, når
morderen er fundet, at spørgsmålene for alvor kommer væltende. Dem kan læseren måske besvare. Hvis ikke,

er man under alle omstændigheder godt underholdt.” Weekendavisen Anm. ”Dronningen uden spejl”:
“Hovedpersonen Bevilacqua er beslægtet med både Inspector Morse og Vázguez Montalbáns Pepe Carvalho
og som disse henvender han – og 44-årige Silvas prisbelønnede forfatterskab – sig også til modne læsere, der

sætter mere pris på intelligent og stemningsfyldt selskab end biljagter og politiske konspirationer.”
Information. “… en rap dialog, mættede miljøbeskrivelser langt fra skandinaviske randområder samt kritiske
blikke på det samfund, politiet opklarer forbrydelser i … Jeg synes kort sagt, at Lorenzo Silva er rigtig god”.

Weekendavisen.
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