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Gudindens sidste offer Lisbeth Bille Hent PDF Fængslende, fængende og fantastisk krimidebut! Sådan skrev
litteratursiden.dk om Bille & Billes første roman i serien om journalist Thea Vind. Femina gav den seks

hjerter, og anmelderne var ikke i tvivl: Læs den!
I Gudindens Sidste Offer bliver Thea Vind hvirvlet ind i et brutalt magtspil, der fører hende fra det

københavnske forskermiljø til et blodigt opgør i Damaskus. Romanen er skrevet før den syriske borgerkrig og
tager sin læser med til den store arkæologiske udgravning i Tell Brak. Opgøret om en statue af gudinden

Ishtar bliver en sag for Thea Vind, der må kæmpe for sit liv foran Ishtars alter.
I samme serie: Nattens gerning, I ond tro, Vredens ord.

Lisbeth A. Bille har studeret antropologi og religionshistorie og arbejder som videnskabsjournalist.
Steen Bille er konsulent og forfatter, tidligere spillefilmkonsulent på Det Danske Filminstitut, vært på DR P1

og medforfatter af filmene Drømmen og To Verdener.
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