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Sandmanden Lars Kepler Hent PDF En nærmest spøgelsesagtig bleg og udmattet ung mand kommer en kold
vinternat syd for Stockholm gående på en høj jernbanebro.På sygehuset konstateres at den stærkt afkræftede

og nedkølede mand har legionærsyge.

Man finder også ud af han blev erklæret død for syv år siden. Efter sammen med sin yngre søstre at have
været sporløst forsvundet i tre år. Manden og hans søster var et af Jurek Walters sidste ofre. Den gådefulde
seriemorder der blev fanget af kommisær Joona Linna og dømt til retspsykiatrisk forvaring og total isolering.

Men som på uhyggeligste vis kaster lange og truende skygger ind over Joonas liv.

Hvor har den unge mand opholdt sig i al den tid? Hans uventede opdukkern og uhyggelige vidneudsagn gør,
at den gamle sag må tages op igen. Det haster, det haster meget. Saga Bauer kommer på den i enhver forstand

grænseoverskridende mission.

Ingen kan gemme sig for Sandmanden. Lyt ikke til ham, tal ikke med ham, fald ikke i søvn. Mareridtet er
først lige begyndt.
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