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Liv og legeme Elsebeth Egholm Hent PDF Dicte Svendsen er hurtigt fremme, da liget af en ung kvinde bliver
fundet ved stadion i Århus under en fodboldkamp. Den unge kvinde er maltrakteret på grusomste vis, og det
eneste spor er et glimt af et støvleklædt ben i buskene bag liget, som findes på en lille piges mobiloptagelse.

Er manden med støvlerne den samme, som støver damer op på værtshusene for at indlede sadomasochistiske
forhold? Eller ligner det skamferede lig andre ofre for forbrydelser, og er der tale om en politisk motiveret

seriemorder, som opererer i hele Europa?

Dicte bliver kontaktet af en hospitalsindlagt straffefange, som hævder at have livsvigtige informationer om
sagen og ønsker at gøre en byttehandel. Men hvad vil han have i bytte?

I femte selvstændige bind om Dicte Svendsen er der gået penge i selve døden, og ingen kan længere vide sig
sikker på, hvad man overgiver sine elskede pårørende til, når døren til bedemandsforretningen lukkes.
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