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Kåret som Årets svenske krimi 2017 af det svenske krimiakademi.

"Camilla Grebe bliver bare bedre for hver bog. Husdyret er en stærk og vigtig krimi med godt tempo." - Arne
Dahl, krimiforfatter

Som teenager fandt Malin liget af en lille myrdet pige i skoven omkring Ormberg, hvor hun voksede op.
Sagen blev aldrig opklaret. Syv år senere arbejder Malin som kriminalassistent og bliver sendt tilbage til
hjembyen Ormberg for sammen med nogle kolleger at grave i den gamle sag og finde nye spor. Men en aften
forsvinder Malins ene kollega Peter, og Hanne, som er adfærdspsykolog fra Stockholm, og Peters kæreste,
bliver fundet forkommen i skoven uden nogen som helst erindring om, hvad der er sket. Jake, en ung fyr med
en stor hemmelighed, finder en dagbog tabt i skovbunden. Og så sker endnu et mord ...

Husdyret er en krimi med psykologisk dybde, der handler om løgne, falskhed, fordomme og det mørke, der
gemmer sig i alle mennesker.

"Husdyret er noget af det bedste, jeg har læst." - Anna Jansson, krimiforfatter

"En af Grebes bedste." - Dagens Nyheter

"Jeg klapper stadig i mine små hænder af begejstring efter at have læst denne bog." - Krimifan om Når isen
brister
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