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Gudindens sidste offer - en Thea Vind krimi Steen Bille Hent PDF I over 4000 år har figuren af gudinden
Ishtar ligget under sandet. Nu er hun tilbage, og alle vil eje hende. For at vinde ære og berømmelse. For at
opnå rigdom og magt. For at besejre en livstruende sygdom. Men ingen ved, hvilken pris gudinden kræver.

Før det er for sent.
Den unge videnskabsjournalist Thea Vind bliver hvirvlet ind i et brutalt magtspil, der fører hende fra det
københavnske forskermiljø til et blodigt opgør i Damaskus. Fra en nedbrændt moske på Nørrebro til en

arkæologisk udgravning i Mellemøsten. Og fra en kedelig forkølelse i det våde, danske vejr til en kamp på liv
og død foran Ishtars alter.

OM GUDINDENS SIDSTE OFFER
"Forfatterne holder tungen lige i munden og plottet på rette spor med lidt Dan Brown og Indiana Jones som

krydderi. Videnskabskrimier er simpelthen noget af det bedste." – Weekendavisen

"Underholdende og spændende fra side 1. Thea og hendes makker, syreren Saïd, sparker bogstavelig talt røv."
**** - Alt for Damerne.

"Bille & Billes debutkrimi kan siges at være et møde mellem Annika Bengtzon og Lara Croft i et scenarie,
der kunne være udviklet af Dan Brown." **** - Jyllands Posten

"Fængslende, fængende og fantastisk krimidebut fra det nye forfatterpar Bille og Bille." - Litteratursiden
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