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En seks år gammel jente blir funnet hengt i et tre i Maridalen utenfor Oslo. Hun er iført en dukkekjole, har en
skolesekk på ryggen og en lapp rundt halsen der det står «Jeg reiser alene». Politietterforsker Holger Munch
blir satt på saken. Han får i oppdrag å lokalisere et menneske med helt spesielle evner, en venn og en tidligere
kollega, den unge politikvinnen Mia Krüger. Hun har brutt all kontakt med omverdenen, og befinner seg nå
alene på en liten øy utenfor Trøndelag. Holger Munch er en av landets beste etterforskere.
Mia Krüger ønsker å ta sitt eget liv. Den lille jenta i treet blir en slags forløsning for dem begge. De returnerer
til den spesielle etterforskningsenheten i Oslo de tidligere har vært en del av, fast bestemt på å løse dette
mysteriet. De vet lite og ingenting om hvilket mareritt som skal møte dem. Det henger en engel alene i skogen
ble nominert til Bokhandlerprisen 2013. Sagt om boken: «Spenning helt i særklasse» Terningkast 6, Helge
Kjøniksen, Moss Avis «Uhyggelig bra. Samuel Bjørk har skrevet en krimroman som gjør deg skvetten i
dagevis. (...) Pass deg, Jo Nesbø!» Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende «Det er vanskelig å legge fra seg
boken, for grøssene er uhyggelige og mange.» Marie E. Andresen, Telemarksavisa «Guffen og morsom. (...)
en spennende og god kriminalroman hvor - på Kepler-vis - leseren skvetter til i stolen mer enn en gang i løpet
av de 534 sidene historien varer.» Terningkast 5, Frode Hermandsrud, Oppland Arbeiderblad «Ubehagelig
nifs.» Per-Magne Midjo, Trønder-Avisa «Noen ganger går det kaldt nedover ryggraden mens jeg blir sugd inn

i de briljante personskildringene, som er både ubehagelige og ekte.» Blogg digglitt.no
I de mørke tunnelene dypt nede i jorden, der vannet sildrer langs veggene og lyset aldri trenger ned, der satt en
gang for lenge siden noen av de første kristne og. Saga møter jentevolden.
Annette Münch: Jenteloven (2009) Uten forvarsel må Saga flytte fra faren til moren. Hun flytter fra bygda til
byen. Mens hun venner seg til. Hjörtur Pálsson velger «Bre» August 2015. I Rolf Jacobsens diktning står
leseren overfor en våken og levende tankeprosess hos en sivilisasjonskritisk dikter. Djupskolen er et
frittstående prosjekt under De utenkte tankers tårn U8 AS, Landet for undring og fantasi, i Lucky Næroset,
Ringsaker.
Eies av HC Medlien.

