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Den ophøjede morder Keigo Higashino Hent PDF Da en mand findes død af forgiftning i sit hjem, ligger det
ligefor at mistænke hans kone, Ayane, som har indtil flere motiver. Problemet er bare, at Ayane på

drabstidspunktet var hundredvis af kilometer borte og har et vandtæt alibi.
Drabsefterforsker Kusanagi bliver så betaget af Ayane, at hans unge kollega Utsumi frygter, han har mistet
sin professionelle dømmekraft.Så Utsumi gør, som Kusanagi har gjort i årevis, når han har været kørt fast:
Hun kontakter professor Yukawa – for kun et geni kan finde rundt i den labyrint, som politiet er havnet i.

Men selv Yukawa får svært ved at få virkeligheden til at passe med teorien.

DEN OPHØJEDE MORDER foregår i det moderne Japan, stadig præget af ældgamle æresbegreber og en
særlig høflighed. Keigo Higashino skriver overraskende og bedragerisk spænding, og han fik sit gennembrud

med bestselleren DEN HENGIVNE HR. X.

Nervepirrende og hjernevridende... Han giver appetit på mere, den gode Higashino.

Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★ ★

En elegant og logisk udredning af den fuldkomne forbrydelse.

Politiken ★ ★ ★ ★ ★
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