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Skräckens dödsspel En flicka hittas mördad i skogen.
Hon ligger på en bädd av fågelfjädrar, i en cirkel av ljus. Kriminalkommissarie Holger Munch och hans
kollega Mia Krüger står först handfallna inför vad som ser ut att vara ett ritualmord. Snart blir de kontaktade
av en anonym hacker som påstår sig ha funnit en makaber film på nätet, en film som ger nya otäcka insikter i
den mördade flickans öde. Att arbeta med det brutala fallet är inte det bästa för Mia Krüger just nu. Hon
drömmar fortfarande om sin döda tvillingsyster Sigrid och kämpar alltjämt med sina självmordstankar och sitt
beroende av piller och alkohol. Även Holger Munch har det problematiskt i privatlivet. Han har svårt att
släppa tankarna på sin ex-fru. Men också hans dotter Miriam är inne i en livskris. Hon längtar tillbaka till sin
ungdom och det politiska engagemang hon hade då. När Miriam träffar en ung aktivist med starka politiska
åsikter blir hon indragen i en relation som leder henne rakt i famnen på en störd galning ... I jakten på en
hänsynslös mördare hamnar Munch och Krüger mitt i ett dödsspel som visar på en grymhet de aldrig kunnat
föreställa sig. Ugglan dödar bara om natten är en intrikat, psykologisk thriller där spänningstrådarna sakta
tvinnar sig runt en historia om svek och ondska. "Läsaren får en skrämmande bild av ritualmord, ljusskygg
verksamhet via internet och hänsynslösa brottslingar." Alf Ehn, Skaraborgs Allehanda Översättare:Helena
Sjöstrand Svenn, Översättare:Gösta Svenn, Omslagsformgivare:Miroslav Sokcic
Vill Du skicka in något till hemsidan så skicka till Logicum@Logicum. se Senaste nytt 2017 07 13 Rödrävar
är allätare. De är vanligtvis aktiva under gryningen och natten. En man som kan skriva dödar en dag en
namnlös arab — lite som om han hängt … Nu blommar forsythiabuskarna och häggen på husets solsida har
slagit ut sina vita blomklasar. Här läggs upp länkar till nyheter från jakttidningar samt riks- och lokalmedia.
Rävar jagar möss, harar, höns och fiskar och tar även ägg från olika fåglar. Det som återstår av blomning är
nu bara spirea, syrener och frukträd. En man som kan skriva dödar en dag en namnlös arab — lite som om
han hängt … Nu blommar forsythiabuskarna och häggen på husets solsida har slagit ut sina vita blomklasar.
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