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Smertens hus Camilla Bjerre Hent PDF Politikvinden Charlotte bliver sammen med sin makker, Martin, sat til
at opklare et mord på ung pige. Mordet er begået på en fredelig familiegård, hvor pigen bliver fundet brutalt
myrdet i en af hesteboksene. Men grumheden på Solgården stopper ikke der. Snart udvikler sagen sig i en
uhyggelig retning og til et omfang, Charlotte ikke har været udsat for før. På hjemmefronten bor Charlotte
sammen med sin kæreste, Morten, og den ældre excentriske Marco, som hun har hjulpet på fode igen efter et
liv som hjemløs. De to mænd er Charlottes trygge havn, og de spiller også en part i at få fundet frem til alle
brikkerne i det meget uoverskuelige puslespil, Charlotte skal lægge for at standse der rædselsscenarie, der
udspiller sig på Solgården. Smertens hus er den anden krimi i serien med politikvinden Charlotte som
hovedperson. Tidligere er udkommet Dødens kavaler, hvor Charlotte bliver involveret i en sag om aktiv

dødshjælp.
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