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PÅ DEN SYDSPANSKE KYST gør en ung kvindelig turist et chokerende fund, da hun træder på liget af en
afrikansk mand, der er skyllet op på stranden. Samtidig sniger en anden ung kvinde sig i land i den

nærliggende havn. Hun har mirakuløst overlevet en illegal transport over havet. 

 

I New York forsøger Ally uden held at komme i kontakt med sin mand, Patrick, en kendt freelancejournalist,
der er taget til Paris for at skrive om menneskehandel og slaveri. Da Ally modtager en mystisk pakke fra

Patrick, trodser hun sin klaustrofobi og flyver over Atlanten for at forsøge at finde ham. Det bliver en rejse
ind i det mørkeste Europa og dybt ind i hendes egen fortid. 

 

KVINDERNE PÅ STRANDEN er en intens og dyster spændings roman. Tre kvinder, tre skæbner krydser
spor over tre kontinenter. Det handler om kyniske bagmænd bag smukke facader, om mennesker der købes

ogsælges, ændrer skæbne eller dør. Og om veje der fører hen, hvor ingen love længere gælder. 

 

 

 

"Hvis du kun skal læse én svensk krimi i sommer, skal det være KVINDERNE PÅ STRANDEN."   

 

***** Berlingske 

 

"Det er vedkommende, ubehagelig og grum læsning, men også bare helt regulært spændende. Mere af
det!" ***** ALT for damerne 

 

"Kvinderne på stranden er en rystende velunderbygget spændingshistorie om nutidens slaveri." *****
Politiken 

 

"Den smukkeste kærlighedshistorie, den uhyggeligste thriller og den mest troværdige samfundsskildring, jeg
har læst længe." Litteratursiden.dk 

 

"Nervepirrende debut. Tove Alsterdal er en gave til krimielskere." SØNDAG
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