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Mercedes-snittet (storskrift) Anne Mette Hancock Hent PDF Forlaget skriver: En nervepirrende psykologisk
krimi om hævn, synsbedrag og ar i hjertet. En dreng er forsvundet fra sin skole. Journalisten Heloise Kaldan
tager derhen, og i skolegården møder hun sin nære ven, den bramfri efterforsker Erik Schäfer. Drengen Lukas
dukker ikke op, men det gør hans telefon. Den afslører, at Lukas er besat af pareidolia: det fænomen, at vi ser
ansigter i tilfældige ting. Særligt et foto af en ladeport, der ligner et ansigt, påkalder sig opmærksomhed. Er
det her, Lukas er? Heloise bliver beordret til at droppe en kontroversiel artikel om PTSD-ramte soldater, fordi

hun skal dække sagen om den forsvundne Lukas. Men da der dukker ting op i Lukas-sagen, der peger i
retning traumatiserede soldater, får Schäfer brug for Heloises hjælp til at finde hoved og hale i et uhyggeligt
virvar af spor: Hvem er Æblemanden, som skolebørnene taler om? Har Lukas’ mor et problem, eller dulmer
hun bare sin angst med en cognac? "Mercedes-snittet" er andet selvstændige bind i krimiserien om Kaldan og

Schäfer. Læs også "Ligblomsten". Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien
MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.  
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