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Når isen brister er en psykologisk spændingsroman, der er både spændende, skræmmende og overraskende.
Forfatteren leger med perspektivet og læserens forventninger, og intet står klart før til allersidst.

 
 

Emma har en elsker; en elsker, som er alt det, hun har drømt om . og lidt til. Der er bare det lille problem, at
han er direktør i den tøjkæde, hvor hun arbejder, og dermed hendes øverste chef. En smule upraktisk, men
samtidig også lidt spændende og hemmeligt. Efter deres forlovelse forsvinder han dog sporløst, og kort tid
efter findes en ung kvinde bestialsk myrdet og lemlæstet i hans mondæne villa i en forstad til Stockholm. 

 
 

Peter Lindgren, rutineret efterforsker hos kriminalpolitiet, får hjælp af adfærdspsykologen Hanne Lagerlind til
at opklare mordet, som har tydelige ligheder med en ti år gammel uopklaret sag. Sammen søger de to efter
svar i fortiden, hvilket også får dem til at mindes det forhold, de en gang havde. Hvem er den myrdede

kvinde? Har forbrydelsen forbindelse til den ti år gamle mordsag? Hvorfor forsvandt elskeren fra
hovedkontoret, og hvorfor er kærligheden ofte så uforudsigelig? 
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