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O for offer Sue Grafton Hent PDF Telefonopkaldet, fra en fyr som købte misligholdte depotrum på auktion,
kom en mandag morgen. Ugen før havde han købt et depotrum med en hel stak papkasser. I en af kasserne var
der en samling af børnsager. Og Kinseys navn stod over det hele. Fyren tilbød Kinsey at købe det hele for 30

dollar.

Godt nok har Kinesy aldrig rigtig været interesseret i personlige ejendele, men det her gør hende simpelthen
for nysgerrig. Hun møder fyren og tilbyder ham 20 dollar. Hun er nysgerrig men nærig. Da hun gennemgår
kasserne finder hun et ikke-leveret brev stilet til hende selv. Brevet tvinger hende til at genoverveje den
opfattelse hun har af hendes første skilsmisse, hendes første mands hæderlighed og … et uopklaret mord.

"O for offer" er Kinseys 15. udflugt ind i menneskets mørke natur.

 

Telefonopkaldet, fra en fyr som købte misligholdte depotrum på
auktion, kom en mandag morgen. Ugen før havde han købt et
depotrum med en hel stak papkasser. I en af kasserne var der en
samling af børnsager. Og Kinseys navn stod over det hele. Fyren

tilbød Kinsey at købe det hele for 30 dollar.

Godt nok har Kinesy aldrig rigtig været interesseret i personlige
ejendele, men det her gør hende simpelthen for nysgerrig. Hun

møder fyren og tilbyder ham 20 dollar. Hun er nysgerrig men nærig.
Da hun gennemgår kasserne finder hun et ikke-leveret brev stilet til
hende selv. Brevet tvinger hende til at genoverveje den opfattelse

hun har af hendes første skilsmisse, hendes første mands hæderlighed
og … et uopklaret mord.

"O for offer" er Kinseys 15. udflugt ind i menneskets mørke natur.
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