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'Der lå noget dernede. Noget hvidt og en smule blåt, og noget der var hudfarvet... Der gik et sekund, før han
fattede, hvad det var. Der gik yderligere et, før det gik op for ham, hvem det var.'

Hvad er der sket med Mikaela Lijphart? Efter at have truffet sin rigtige far for første gang og fået rede på,
hvorfor han er indlagt på psykiatrisk afdeling, er hun sporløst forsvundet.

For kriminalinspektør Ewa Moreno bliver ferien ikke, hvad hun havde tænkt sig. Ikke fjorten dovne dage ved
havet sammen med sin elskede. I stedet konfronteres hun med meget ubehagelige oplysninger om en kollega
og begynder modvilligt at undersøge, hvad der egentlig lå bag skolepigen Winnie Maas’ død for seksten år

siden.

Ewa Morenos sag er en roman, hvor voldsytringer og deres motiv ses fra et overvejende kvindeligt
perspektiv. Ewa Morenos sag er ottende selvstændige bind i Håkan Nessers prisbelønnede serie om

kriminalkommissær Van Veeteren og hans kolleger på politistationen i Maardam.

Lydbogen er indlæst af Ole Rabendorf.
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