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Min bedste veninde Cecilie Olrik Hent PDF Charlotte Frejgårds bedste veninde, Helle, mister sin seksårige
datter, der bliver voldtaget og myrdet i familiens baghave i Herning. Helle går i chok og må indlægges, men

beder fra sit sygeleje Charlotte om at hævne mordet, da Helle er sikker på, hvem gerningsmanden er.
Charlotte er i syv sind. Den lille pige, Kristina, var også hendes gudbarn, men er det begrundelse nok til selv

at blive morder? Og hvad med Helle? Hjælper det hende, at Charlotte begår selvtægt? Og intet bliver
nemmere af, at Charlotte forelsker sig i Niels – den politimand, der efterforsker sagen.

Cecilie Olrik har med "Min bedste veninde" skabt en stærk og debatskabende roman, der både er
underholdende, rystende og spændende.

Cecilie Olrik (f. 1963). Dansk manuskriptforfatter der bl.a. har tilrettelagt Next Stop Copenhagen for DR.
Krimien "Min bedste veninde" (2004) er hendes debutroman. Hun har senest skrevet den selvbiografiske

debatbog "Mit liv på scor.dk" (2011).
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