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Vredens Ord Lisbeth Bille Hent PDF En page-turner af kæmpeformat, skrev Krimicirklen. Familiejournalen
gav fem stjerner til fjerde krimi i Bille & Billes serie om journalist Thea Vind, der er blevet

”yndlingsheltinde” hos Feminas anmelder og tusindvis af læsere. I Vredens Ord overværer Thea en optagelse
i en tv-serie om vikingers strid om kongemagten i Danmark. Men en af statisterne bliver liggende, da scenen
er slut. Han er dolket ihjel. Uheld eller mord? Tvivlen gnaver i Thea Vind, der opsøger statistens økologiske
kollektiv, hvor indbyggerne taler deres eget sprog. Da opfinderen af sproget også dør, må Thea jagte en

morder i et minisamfund, hvor hun ikke engang forstår goddag og farvel.
I samme serie: Gudindens Sidste Offer, Nattens gerning, I ond tro.

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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