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Nedtælling til mord Gretelise Holm Hent PDF Karin står foran snarlig pensionering og har derfor fået en
retrætepost på Sjællandsposten. Hun glæder sig til at nyde sit otium sammen med kæresten Jørgen på deres
elskede Skejø. Men inden da skal hun på en ’ludertur’ til Litauen, inviteret af det magtfulde firma Hands and
Brains International, der gerne vil prale af de hormonstruttende svinefarme i de tidligere østlande, som de
hjælper med at finansiere og etablere. På turen møder Karin en gammel bedstemor, der beder hende om at

aflevere nogle pølser og uldsokker til barnebarnet, der arbejder i Danmark.

Det bliver sværere end som så. For fyren, Zigis, er forsvundet, og det viser sig, at han har arbejdet illegalt på
godset Kirstinelund, som ejes af den danske integrationsminister. Da ministeren skydes ned under sin

morgenløbetur – tilsyneladende et politisk betonet mord – står Karin i et moralsk dilemma, eftersom hun har
sagt ja til at skrive et festskrift for Hands and Brains, hvis fortid forekommer mere og mere suspekt og

tilsyneladende har forbindelser til underverdenen og til Zigis’ forsvinden.

Jagten på Zigis fører Karin ind i det københavnske prostitutionsmiljø, og da en trafficket litauisk luder
myrdes, og flere og flere spor peger mod indflydelsesrige politiske og erhvervsmæssige kredse, får Karin nok

at tænke på, mens efterlønnen fortoner sig i det fjerne …
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