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Den røde dame Rie Osted Hent PDF En lille pige kigger ind ad et kældervindue i et forladt hus. Hvad hun ser

der, kommer den private efterforsker Andrea de Lima for øre, og det involverer Andrea i en sag om en
families tab og traumer og bringer hende selv i fare. Romanen følger op på krimien Dag & Nat med
privatdetektiven Andrea de Lima, jurist og detektiv, i hovedrollen. PRESSEN SKREV "Kvinden, der

begyndte som advokatfuldmægtig i Rie Osteds debutkrimi ’Dag&Nat’ er stærkt tilbage her i ’Den røde dame’
( …) ’Hyg Dem med uhygge’ var Politikens hæderkronede kronikredaktør og krimianmelder Harald

Mogensens slagfærdige devise for adstadige og klassiske krimier, hvor komplicerede puslespil og polisk
konversation var vigtigere for plottet end at skildre den kriminelle råhed (…) Rie Osted leverer en sådan sund
og gedigen vare (…) Faktisk meget i retning af skotten Alexander McCall Smiths ’Damernes detektivbureau’
i Botswana. Osteds sprog er behageligt, kultiveret og med en stille langluntet humor ..." - Bo Tao Michaëlis i
Politiken "Jeg har ikke læst den første bog i serien, men nr. to er absolut anbefalelsesværdig. (...) Bogens plot
hænger godt sammen, hovedpersonen er interessant og bipersonerne er troværdigt og godt beskrevne. Både

den fireårige Ida, Andreas noget umulige teenagersøn og personerne omkring Hannibal Hansens
efterforskningsbureau. Jeg ser frem til Andrea de Lima krimi nr. 3." - Carsten Hove, Jydske Vestkysten "Det
er igen en god solid krimi med privatdetektiven Andrea de Lima. Hun er denne gang kommet tættere på

politiet og især på vicekommissær Skotte, hvilket hun heller ikke har det fjerneste imod. Sproget er frisk og
plottet solidt ligesom persontegningerne er gode, og de kan nok holde i en del flere krimier – som nok skal

blive læst med nydelse." - Lone Hansen, www.krimisiden.dk
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