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Den der drukner redder ingen Michael Larsen Hent PDF Forlaget skriver: En varm augustaften går en båd på
grund på Als. Ingen er om bord. Motoren går endnu. Fjorten dage senere findes et lig skyllet i land på ærø. En
kvindelig 35-årig københavnsk journalist undrer sig. Liget viser sig at være en gammel klassekammerat, der

netop havde kontaktet hende om nogle vigtige informationer.

Obduktionen viser ingen tegn på en forbrydelse. Han har mærker efter et slag i baghovedet, men man antager,
at han ved et tragisk uheld har fået storsejlet i hovedet og er druknet.

Da journalisten dykker ned i historien og kontakter kammeraterne fra skolen, åbenbarer en anden sandhed
sig. Og et uhyggeligt mønster blotlægges. Selvmord, sygdom, ulykker og mord. Kun fem er endnu i live.

Da fem bliver til fire, og fire til tre, sætter journalisten alt ind på at forhindre at flere skal dø. Men selv til
sidst, ansigt til ansigt med morderen, går det op for hende, at hun er oppe mod en kraft, der synes umulig at

besejre.
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