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Da et slemt angreb af influenza i en dagsinstitution på Amager resulterer i, at otte børn afgår ved døden,
betragtes tragedien som et beklageligt tilfælde, som ingen kan siges at have ansvaret for.

Noget tyder dog efterfølgende på, at børnene er blevet ofre for influenzavirussen ved en bevidst handling, og
kommissær Steins efterforskningsgruppe når frem til to mulige gerningsmænd: en kontroversiel
billedkunstner, der er kendt for sine grænseoverskridende happenings, og en biokemiker, der er

folketingsmand for Dansk Folkeparti. Men hvad kunne i givet fald være motivet? Og hvordan beviser man
noget så flygtigt som et virusangreb?

Du brænder som ild under huden er den tredje bog i serien om kommissær Stein og hans
efterforskningsgruppe på Halmtorvet i København.      

 

Uddrag af bogen
Et ophængt fladskærmsfjernsyn viste et dokumentarprogram om en løvefamilie på den afrikanske savanne, og
Julie fulgte koncentreret med i løvefamiliens succesrige udskillelse af et kid fra en antilopeflok. Da en af

løverne som afslutning på jagten naglede kiddet til jorden med en gigantisk pote og bed pulsåren over, kunne
kiddets dødskamp følges i detaljerede nærbilleder, og Julie mærkede en kvalme brede sig i maveregionen.
Børn dør ikke af influenza i et land som Danmark, indskærpede hun endnu en gang overfor sig selv. Heller

ikke små børn.        

 

Om forfatteren
Niels Martinov har siden sin debut i 1984 udgivet en snes bøger. Det drejer sig dels om spændingsbøger og

dels om biografier om f.eks. Henrik Stangerup, C.V. Jørgensen og Ole Ernst.

Om Ud hvor du ikke kan bunde skrev Lokalavisen Frederiksberg: "Martinov er veteran, og han ryster ikke på
hænderne . Romanen er intens, medrivende og underholdende."

Om Du er en ond mand skrev Weekendavisen: "En underholdende kriminalroman . Niels Martinov rammer i
sin krimi den danske hverdag i 2014 på kornet."

 

Forlaget skriver:

Da et slemt angreb af influenza i en dagsinstitution på Amager
resulterer i, at otte børn afgår ved døden, betragtes tragedien som et

beklageligt tilfælde, som ingen kan siges at have ansvaret for.

Noget tyder dog efterfølgende på, at børnene er blevet ofre for
influenzavirussen ved en bevidst handling, og kommissær Steins
efterforskningsgruppe når frem til to mulige gerningsmænd: en

kontroversiel billedkunstner, der er kendt for sine
grænseoverskridende happenings, og en biokemiker, der er

folketingsmand for Dansk Folkeparti. Men hvad kunne i givet fald



være motivet? Og hvordan beviser man noget så flygtigt som et
virusangreb?

Du brænder som ild under huden er den tredje bog i serien om
kommissær Stein og hans efterforskningsgruppe på Halmtorvet i

København.      

 

Uddrag af bogen
Et ophængt fladskærmsfjernsyn viste et dokumentarprogram om en
løvefamilie på den afrikanske savanne, og Julie fulgte koncentreret

med i løvefamiliens succesrige udskillelse af et kid fra en
antilopeflok. Da en af løverne som afslutning på jagten naglede

kiddet til jorden med en gigantisk pote og bed pulsåren over, kunne
kiddets dødskamp følges i detaljerede nærbilleder, og Julie mærkede
en kvalme brede sig i maveregionen. Børn dør ikke af influenza i et
land som Danmark, indskærpede hun endnu en gang overfor sig selv.

Heller ikke små børn.        

 

Om forfatteren
Niels Martinov har siden sin debut i 1984 udgivet en snes bøger. Det
drejer sig dels om spændingsbøger og dels om biografier om f.eks.

Henrik Stangerup, C.V. Jørgensen og Ole Ernst.

Om Ud hvor du ikke kan bunde skrev Lokalavisen Frederiksberg:
"Martinov er veteran, og han ryster ikke på hænderne . Romanen er

intens, medrivende og underholdende."

Om Du er en ond mand skrev Weekendavisen: "En underholdende
kriminalroman . Niels Martinov rammer i sin krimi den danske

hverdag i 2014 på kornet."
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