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Fanden på væggen Palle Schmidt Hent PDF Det skrantende detektivbureau Jankowski I/S, ejet af ægteparret
David og Helena, får pludselig en grum sag om et kidnappet barn dumpet i skødet. Parret er knap nok selv
kommet over tragedien at miste deres nyfødte dreng et år tidligere, og sagen sender den kuldslåede David ud
på et personligt hævntogt mod en usynlig fjende, koste hvad det vil. "Palle Schmidt skriver råt og kontant og

fortæller sin historie i korte kapitler, der springer mellem personerne. Der er vold og ondskab, ja selv
djævelen kigger forbi, i denne brutale, men også voldsomt underholdende, krimi, som tager læseren med en
tur ned i undergrundens dunkle mareridt." — Litteratursiden "Fanden på væggen er en djævelsk god historie,

og i sidste ende er det en skidegod krimi, som efterlader læseren helt forpustet på den gode måde." —
PlanetPulp
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