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Mord for øje Karin Slaughter Hent PDF Mordet på en ung, kvindelig universitetsprofessor lammer
lokalsamfundet i Grant County. Det er retsmediciner Sara Linton, som finder liget på et toilet på den lokale
café. Inden kvinden blev myrdet, er hun blevet brutalt voldtaget og lemlæstet. Sara Linton har aldrig set

noget værre, men hendes chok bliver ikke mindre, da hun genkender kvinden som Sibyl Adams;
tvillingesøster til hendes eksmands mest betroede medarbejder.

Saras eksmand er Jeffrey Tolliver, byens politimester. Eftersom Sara er byens retsmediciner, tvinges hun til at
samarbejde med ham, selom hun helst vil glemme alt om hans eksistens.

Da en anden ung kvinde kort efter forsvinder sporløst, står det klart, at der er en serieforbryder på spil. En
hæsblæsende jagt indledes, en jagt på en morder, der efterlader lig så ubehageligt tæt på Sara, at det dårligt
kan være et tilfælde. Og det er måske heller ikke tilfældigt, at Sara gennem lang tid har modtaget et anonymt

postkort med religiøse citater en gang om året.

“En af USA’s bedste krimiforfattere.” - Washington Post

Mord for øje er den første bog i den populære Slaughter-serie med retsmediciner Sara Linton som
hovedperson. Slaughter er en enestående plotmester, og spændingen i hendes bøger er intens fra start til slut.
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Mordet på en ung, kvindelig universitetsprofessor lammer
lokalsamfundet i Grant County. Det er retsmediciner Sara Linton,
som finder liget på et toilet på den lokale café. Inden kvinden blev
myrdet, er hun blevet brutalt voldtaget og lemlæstet. Sara Linton har
aldrig set noget værre, men hendes chok bliver ikke mindre, da hun
genkender kvinden som Sibyl Adams; tvillingesøster til hendes

eksmands mest betroede medarbejder.

Saras eksmand er Jeffrey Tolliver, byens politimester. Eftersom Sara
er byens retsmediciner, tvinges hun til at samarbejde med ham,

selom hun helst vil glemme alt om hans eksistens.

Da en anden ung kvinde kort efter forsvinder sporløst, står det klart,
at der er en serieforbryder på spil. En hæsblæsende jagt indledes, en
jagt på en morder, der efterlader lig så ubehageligt tæt på Sara, at det
dårligt kan være et tilfælde. Og det er måske heller ikke tilfældigt, at

Sara gennem lang tid har modtaget et anonymt postkort med
religiøse citater en gang om året.

“En af USA’s bedste krimiforfattere.” - Washington Post



Mord for øje er den første bog i den populære Slaughter-serie med
retsmediciner Sara Linton som hovedperson. Slaughter er en

enestående plotmester, og spændingen i hendes bøger er intens fra
start til slut.
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