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Hustruen i Helsinki Hanne Faldborg Hent PDF Clara Kirk er et ensomt sted i sit liv. Da hun vinder en
luksusrejse, flyver hun til Lapland uden nogen form for entusiasme, da en uventet forelskelse slår benene væk

under hende i en sådan grad, at det føles som et meteornedslag at forlade kæresten.

Den kolde decemberdag rummer dog større smerte end hjertets skrøbelighed, flyet havarerer tæt på den
russiske grænse, kun hun selv og en finsk journalist overlever. Efter tolv dage i ødemarken finder de en hytte,
hvor en forfatter har researchet til en bog. De er mere døde end levende, begynder at skimme gamle aviser og
tilfældige noter for at vende tankerne. En grufuld handlingskæde skubbes i gang, kulminerende med fundet af

et spiddet lig i skoven.

Efter firs dage i angst og afmagt reddes de endelig. NU bliver alt godt – tror de. Men begge forsøges myrdet
på hospitalet. Claras livsvilje splintrer til atomer, da et intensivt opklaringsarbejde afdækker, at den nye

kæreste er dybt involveret i forbrydelserne..
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