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Dybt at falde Anna Grue Hent PDF "Om et par timer er jeg morder. Tanken burde skræmme mig fra vid og
sans, men hvis jeg skal være ærlig, så er jeg lige nu mere optaget af, at mit højre ben sover…"

Sådan begynder historien om mordet på Lilliana, en ung stilfærdig kvinde, der en råkold novemberaften
findes stranguleret på byens mest trendy reklamebureau.

Opklaringen viser sig at blive mere end almindeligt kompliceret. Den døde er nemlig så godt som anonym;
hun har intet efternavn, ingen adresse, intet personnummer. Selv ikke Lillianas arbejdsgiver kender til hendes

eksistens, og der er tilsyneladende ingen, der savner hende.

Efter få dage findes endnu en myrdet kvinde. Også hun er anonym, men dødsårsagen er en helt anden.
Hænger de to forbrydelser overhovedet sammen?

Ved et tilfælde blandes reklamemanden Dan Sommerdahl ind i efterforskningen, og han opdager et spind af
hemmeligheder lige under overfladen i den fredelige provinsby. Langsomt tegner et uhyggeligt billede sig –

af hvid slavehandel, kynisk udnyttelse og misforstået godgørenhed.
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