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Nitten røde roser Torben Nielsen Hent PDF Hvordan tager man bedst hævn over en anden? Ved at true med
døden? Eller ved at true og myrde den person, som står den anden nærmest? Ved at påføre mindst lige så

meget smerte og sorg, som man selv har været udsat for.

Et år er der gået siden en ung mand mistede sin elskede i en ulykke. Nu er han udskrevet fra den psykiatriske
afdeling - tilsyndeladende rask - men dybt inden i ham lurer et had og en hævngerrighed, som skal få

grusomme konsekvenser for de involverede i ulykken. Først den ene. så den næste. Vanvidsplanen bliver sat i
gang, og det er op til kriminalassistent Ancher og hans hold fra afdeling A at finde frem til sammenhængen
blandt de tilsyneladende tilfældige mord, hvis eneste fællestræk er nitten røde roser, som bliver efterladt på

gernings stedet.
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