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En frygt for sort vand Craig Russell Hent PDF Netop som et internationalt miljø-topmøde skal til at løbe af
stabelen i Hamburg, rammer en kraftig storm millionbyen. Da vandet omsider trækker sig tilbage, finder man
en hovedløs torso, der er skyllet op. chefen for mordefterforskningen, Jan Fabel tror det kan dreje sig om
endnu et offer for en seksualmorder, som har skabt panik gennem længere tid, også fordi de maltrakterede
ofre er blevet lagt ud på nettet., Instagram og derefter smidt i vandet et eller andet sted i byen eller dens

omgivelser. Men det forholder sig helt anderledes, meget mere komplekst og meget mere uhyggeligt. Fabels
undersøgelser leder ham henimod en hemmelig dommedagskult, et fantasi-foster skabt af en excentrisk
milliardær, Dominik Korn. Fabels evner bliver sat på alvorlige prøver. Enhver og hvem som helst er i

søgelyset, allerværst bliver det da han opdager, at han ikke længere er jægeren, men i allerhøjeste grad den
jagede.
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