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Vuggevise Carin Gerhardsen Hent PDF Conny Sjöberg og hans kolleger i Hammarby-politiet står
tomhændede i sagen om et brutalt mord på en filippinsk kvinde og hendes to små børn i en lejlighed. Deres

halse er skåret over, og der er blod overalt. Men ingen spor af gerningsmanden.

Børnenes svenske far, en depressionsramt førtidspensionist, lever isoleret, næsten uden kontakt til omverden.
Og hvordan kunne moren – med de få penge hun tjente på at gøre rent ”sort” – have råd til en lejlighed til

flere millioner?

Kriminalkommissær Conny Sjöberg står med et stærkt decimeret hold og slider med efterforskningen. Jens
Sandén plages af efterveer fra et hjerteanfald og har sine tanker andetsteds. Petra Westmann leder fortsat efter

identiteten på den mand, som udsatte hende for en udspekuleret voldtægt. Og Einar Eriksson, den
uudgrundelige og altid pligtopfyldende kollega, er som sunket i jorden og møder ikke op på arbejde.

Sjöberg selv er en martret mand. Han kan ikke glemme den rødhårede Margit Olofsson, som dukker op i hans
drømme, og han beslutter sig for at komme til bunds i sin egen gådefulde fortid, som hans mor altid har
vægret sig ved at tale om. En dag banker han på hjemme hos den farmor, som han hele sit liv har troet var

død.

Og Einar Eriksson dukker stadig ikke op på arbejde ...

Vuggevise handler om skyld – en skyld, som går generationer tilbage, og som bliver ved med at forfølge de
involverede. Tredje fritstående bind i Carin Gerhardsens populære og medrivende Hammarby-serie, der

indledtes med Pandekagehuset og Dukkebarn.
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