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uafhængigt af de foregående.

En mand omkommer i skovene ved Silkeborg, og tilsyneladende er det en ulykke. Men det står hurtigt klart,
at han ikke var den, han udgav sig for. Under afhøringen af den dræbtes forældre finder Anita Hvid og Thor
Belling en serie foruroligende malerier, som den dræbte malede, før han søgte tilflugt i skovene. Hvad var

ofret bange for? Blev han myrdet?

Pressen skriver:

»… Sorte sø er en uimodståeligt vellykket og underfundig bog, hvor de bedste elementer fra samtidsromanen
smelter fornemt sammen med kriminalgådens suspense.«

- Lars Brix Nielsen, Weekendavisen

»”Sorte sø” er ikke alene en god krimi, den er en læseværdig roman.«

**** - Preben Rasmussen, Dagbladenes Bureau

»Helsingør-forfatteren Lars Kjædegaard kan kunsten at tage fat i et aktuelt emne og vende det på hovedet. I
sin bog nummer 25 tager han fat på en krigsveteran og et gammelt vandkraftværk i en skov – og ender med

noget helt andet.«

- Gunhild Korsgaard, Helsingør Dagblad 
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