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Enhjørningen Steffen Jacobsen Hent PDF En ung kvinde findes død i en plantage nord for Kalundborg. Hun
er blevet skudt i ryggen, hendes tøj er gennemvædet af saltvand, og retsmedicinerne finder sand i hendes sko.
Med sine sidste kræfter har hun skåret bogstaver og tal ind i sit maveskind, og det viser sig, at hun har født

to-tre måneder tidligere. Men hvem er hun?

Politiinspektør Lene Jensen påtager sig modstræbende drabssagen, selvom hun er midt i en skilsmisse fra
Michael Sander, privatdetektiv med speciale i vanskelige sager. Han er netop nu engageret til at finde en

verdensberømt violinist, som har været forsvundet i halvandet år. Alverdens politienheder har erklæret sagen
for uløselig, men violinistens kæreste vil ikke give op.

Ad forskellige veje føres parret i samme retning, og langsomt afdækkes en vidt forgrenet og skrupelløs sag
om en forskruet mangemilliardær, drømmen om det perfekte barn, eksklusive privatklinikker og stjålne gener.
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