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Nutidens synder Anja Korslund Hent PDF En kvinde bliver brutalt myrdet for øjnene af sin datter uden for
Den Fynske Landsby, og sagen havner ad omveje hos Victor Mogensen i Herning. Samtidig spreder et
fanatisk broderskab med rødder tilbage til middelalderen skræk og rædsel blandt de socialt udsatte i

Tyskland, hvor kriminalassistent Sofie Dieckmann holder sommerferie. Samfundets kollisionskurs må ifølge
det kyniske broderskab bremses med alle midler, så de svageste led i kæden hægtes af. Afskårne fingre,
blodige tænder og en mystisk talkode sender kriminalassistenten på opdagelse i de labyrintiske gader i

Rothenburgs historiske bydel. Da det viser sig, at broderskabet har rødder i Danmark og en større
jubilæumsmarkering står for døren, begynder panikken for alvor at brede sig ... for hvem står for tur næste
gang – og hvor? Nutidens synder er fjerde selvstændige bind i serien om kriminalassistent Sofie Dieckmann.
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