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Møgkællinger Gretelise Holm Hent PDF »Tre små bank, og hun åbnede døren. Stod selv som selvlysende
skelet og trak døden ind på sit værelse. De talte ikke meget sammen, men knugede sig desperat til hinanden,
før de sammenfiltrede tumlede om på den smalle højskolebriks. Sekunder senere havde de befriet sig for deres

Halloween-kostumer, og dødens kutte og le lå henslængt på gulvet .«

Journalist Karin Sommer er blevet enke, er gået på pension og forsøger at bekæmpe en depression med
lykkepiller, da hun bliver draget ind i sagen om et muligt justitsmord: Er det en uskyldig mand, som er dømt

for drabet på højskoleeleven Rebekka Madsen? Højskolemordet nyder stor offentlig interesse, men
overskygges så fuldstændigt af en ny og opsigtsvækkende sag: Én eller flere kvinder skamferer og dræber
tilfældige mænd. Politiet er i vildrede: Handler det om organiseret feministisk terror eller om en sindssyg
kvindelig seriemorder? Da opklaringsarbejdet er på sit højeste, får Karin Sommer et natligt besøg, som

knytter de to sager sammen.

Møgkællinger er en roman om mænd, kvinder, kærlighed, sex, magt og ret.
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men knugede sig desperat til hinanden, før de sammenfiltrede
tumlede om på den smalle højskolebriks. Sekunder senere havde de
befriet sig for deres Halloween-kostumer, og dødens kutte og le lå

henslængt på gulvet .«

Journalist Karin Sommer er blevet enke, er gået på pension og
forsøger at bekæmpe en depression med lykkepiller, da hun bliver

draget ind i sagen om et muligt justitsmord: Er det en uskyldig mand,
som er dømt for drabet på højskoleeleven Rebekka Madsen?

Højskolemordet nyder stor offentlig interesse, men overskygges så
fuldstændigt af en ny og opsigtsvækkende sag: Én eller flere kvinder
skamferer og dræber tilfældige mænd. Politiet er i vildrede: Handler
det om organiseret feministisk terror eller om en sindssyg kvindelig
seriemorder? Da opklaringsarbejdet er på sit højeste, får Karin
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