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Alkymiens evige ild Anna Jansson Hent PDF ”Utroligt spændende … sandheden rykker hele tiden nærmere.”
TIDNINGEN KULTUREN ”Anna Jansson viser endnu en gang, at hun kan fortælle en spændende historie og
løfte mennesket frem og gøre det levende.” VESTMANLANDS LÄNS TIDNING En tidlig morgen i juli

forsvinder den gamle glaskunstner Justus Hartman fra sin stue på Visby Sygehus. Politichef Tomas Hartman
står selv med det ene ben på hospitalet, da onklens forsvinding sender ham fyrre år tilbage i tiden til Justus’
kunstnerfællesskab, der dyrkede alkymien. Til dengang en smuk kvinde kom imellem dem, og deres veje
skiltes for altid. Sporene efter Justus’ forsvinding fører Maria Wern til Kosta Boda Art Hotel inde på

fastlandet. Der gør hun et makabert fund: Et lig ligger til udstilling i hotellets pool i en kiste af glas. Fundet
bliver ikke det første, og Maria og Visby Politi må kæmpe mod tiden i jagten på en morder, der følger

alkymiens principper.
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Fundet bliver ikke det første, og Maria og Visby Politi må kæmpe
mod tiden i jagten på en morder, der følger alkymiens principper.
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