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Se dem ikke i øjnene Aino Trosell Hent PDF I "Se dem ikke i øjnene" møder vi igen Trosells nævenyttige
amatørdetektiv, Siv Dahlin, som bor for sig selv i en svensk flække. Siv har fået arbejde som oldfrue på et

hotel, hvor en stor konference skal afholdes. Hotellet er overbelagt med journalister, militærfolk og politikere,
men midt under den svenske forsvarschefs store tale rejser en mand sig og råber op om fædrelandskærlighed

og forræderi. Først for sent registrerer sikkerhedsvagterne den lille røde prik, der sværmer i hovedet på
forsvarschefen, der straks falder til jorden – død af et skud. Den vrede mand bliver pågrebet, men Siv

godtager ham ikke som gerningsmand. Skudvinklen er forkert, og desuden opdager hun hurtigt, at der blandt
de mange udlændinge, som hun som oldfrue har ansvaret for, findes god grobund for had til den døde

forsvarschef.
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