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Ett pizzabud kör vilse i Göteborgs övergivna hamnkvarter, det är ett mörkt och nedgånget område. Plötsligt
flimrar ett ljus till bakom ett smutsigt fönster och ett kort ögonblick tror budet att han har hittat rätt. Sedan slits
en dörr upp och en brinnande människa stapplar ut på gården. Några minuter senare är mannens dödskamp
över. I Göteborg frodas den organiserade brottsligheten och drar in stora pengar på narkotika och
beskyddarverksamhet. Det är en skrämmande och hänsynslös värld där man skriver sina egna lagar och
rättvisa skipas i tysthet. Rivaliserande gäng slåss om marknaden och nya grupperingar försöker ta sig in.
Kriminalinspektör Irene Huss och hennes kollegor hamnar mitt i korselden när de utreder fallet med den
ihjälbrände mannen. Den förfallna byggnaden i hamnen har tillhört ett av stadens mc-gäng, och offret var en
av medlemmarna. Har mc-gänget mördat en av sina egna eller står Göteborg inför ännu ett gängkrig? Och
varför känns det hela tiden som om polisen ligger steget efter? Hemma hos familjen Huss firar man att Krister
har blivit restaurangägare. Men glädjen blir kortvarig. Utanför restaurangen detonerar en bomb under
familjens bil, och bomben är av just den typ som de kriminella gängen använder. Irene inser att det är en
varning och att hela familjen Huss befinner sig i livsfara. "Den har ett tempo och en handling som intresserar.
Riktigt spännande." Smålänningen "En bra deckare..." Östran "I skydd av skuggorna är den bästa

Tursten-deckaren." Kristianstadsbladet
2002 · Hallo. Läpimurtoroolinsa hän teki vuonna 1991 Jan Troellin ohjaamassa elokuvassa Il Capitano.
Böcker är bäst på pocket.
Samtliga filmer utom tre bygger på böcker med samma namntitlar, skrivna av författaren Helene Tursten.
Trappuppgången låg mörk och tyst. Innan tåget är på väg: DE SMÅ FISKARNA I JORDENS ALLA HAV
(Jan Hammarlund 1977 fritt efter en text av Malvina Reynolds) Lyssna … Näyttelijä. Innan tåget är på väg:
DE SMÅ FISKARNA I JORDENS ALLA HAV (Jan Hammarlund 1977 fritt efter en text av Malvina
Reynolds) Lyssna … Näyttelijä.
Suckar. Böcker är bäst på pocket. Stön. Beteckningen Slow Art initierades av konstnären Tim Slowinski
1978, som en kritik mot att konst konsumerades som … Irene Huss-filmerna är en samling filmer om en fiktiv
svensk polis som spelas av Angela Kovács. Utgivningen är bred och kvalitativ, och vi samarbetar med alla
svenska förlag. Böcker är bäst på pocket. Konjunktivit. Filmen är tillgänglig för fri distribution. Det var
tidigt på morgonen den trettonde december. Det var tidigt på morgonen den trettonde december. Also fällt
das ein bißchen schwer. He is an actor, known for The Girl with the Dragon Tattoo (2009), The Girl Who
Played with Fire (2009) and Johan Falk: GSI - Gruppen för särskilda insatser (2009). Totalt har 12 filmer
producerats mellan åren 2007 och 2011. Hennes trosor var blöta och kinderna blossade av … För några år
sedan aktualiserades begreppet Slow Art genom en utställning med samma namn på Nationalmuseum i
Stockholm.

