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En tid til at dræbe Karin Alfredsson Hent PDF I Afrika forbløder en skolepige på en græsskråning. I Amerika
bliver en højesteretsdommer fundet død i sin seng. Og på et krisecenter i Sverige mødes en gruppe aktivister
for at følge op på en hemmelig sag. Samtidig rejser en svensk læge og en amerikansk journalist til Afrika.

Hver især har de en mission og en tro på at gøre det rigtige – koste hvad det vil.
Ellen Elg er en idealistisk læge, der forlader sin trygge hverdag i Sverige for at forbedre de zambianske

kvinders usikre tilværelse. Men uden at vide det bliver hun spundet ind i et net af lyssky forbindelser, der har
tråde til den vestlige medicinalindustri og til religiøse fanatikere. Det får uover- skuelige konsekvenser for

Ellen Elgs færd i Afrika.
En tid til at dræbe er den første krimi i serien om Ellen Elg. Et stykke spændingsmættet fiktion, der

vedvarende kredser om den virkelige ver- dens dilemmaer: forholdet til Den tredje Verden,
kvindeundertrykkelse, retfærdighed og skyld. Og om at gøre det værste, når man vil det bedste.
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