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Fasandræberne Jussi Adler-Olsen Hent PDF "I 1987 findes et søskendepar brutalt myrdet i et sommerhus i
Rørvig. Politiets efterforskning peger på, at morderen skal findes blandt en gruppe unge kostskoleelever, der
kommer fra nogle af de mest velhavende familier i Danmark. Men beviserne er ikke stærke nok, og sagen

henlægges, indtil en af de mistænkte melder sig og tilstår at stå bag mordene. Dermed er sagen tilsyneladende
opklaret.

Men, men, men: Adskillige år senere lander mappen med sagens akter imidlertid på skrivebordet hos
vicekriminalkommissær Carl Mørck, der er leder af Afdeling Q, politiets afdeling for sager under særlig
bevågenhed. Carl Mørck er i første omgang overbevist om, at det må være en fejl, at sagen er havnet hos

ham, men snart opdager han, at noget er rivende galt.

Sammen med sin assistent Assad begynder han at efterforske en sag, der trækker spor fra den usleste
posedame på hovedbanegården til de mest magtfulde mænd i landets øverste sociale lag. Klapjagten er

begyndt.
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nok, og sagen henlægges, indtil en af de mistænkte melder sig og
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Mørck, der er leder af Afdeling Q, politiets afdeling for sager under
særlig bevågenhed. Carl Mørck er i første omgang overbevist om, at
det må være en fejl, at sagen er havnet hos ham, men snart opdager

han, at noget er rivende galt.

Sammen med sin assistent Assad begynder han at efterforske en sag,
der trækker spor fra den usleste posedame på hovedbanegården til de
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