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Tilgivelse (storskrift) Yrsa Sigurðardóttir Hent PDF Forlaget skriver: En teenagepige bliver brutalt myrdet i
den biograf, hvor hun arbejder, og liget slæbes ud i natten af en maskeret morder. Inden da har pigens

skolekammerater modtaget en række gruopvækkende videoer fra pigen på Snapchat, hvor hun desperat beder
om tilgivelse. Da liget omsider bliver fundet, er det markeret med tallet "2". Et par dage senere møder en
teenagedreng samme skæbne, og endnu engang har hans venner modtaget lignende uhyggelige videoklip

over de sociale medier inden mordet. Hans lig er markeret med tallet "3". Kriminalassistent Huldar
Traustasson bliver inddraget i efterforskningen, denne gang med den rapkæftede Erla som sin overordnede,
og med hjælp fra børnepsykologen Freyja indleder de jagten på den maskerede morder. Efterhånden som

opklaringsarbejdet skrider frem, må de spørge sig selv, om der findes endnu et offer derude - et offer markeret
med tallet "1". Udgivelsen er en storskrift-udgave i 3 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER

Lindhardt og Ringhof.
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