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Pigen i Satans Mose Lotte og Søren Hammer Hent PDF *****"Søskendeparret nærmer sig international
klasse," skrev Børsen da ENSOMME HJERTERS KLUB udkom efteråret 2011. Nu er parret på banen igen

med PIGEN I SATANS MOSE, hvor temaet denne gang er trafficking.

En tidlig forårsdag ankommer en gruppe mennesker i mørkeblå Audi til en jagthytte ved et nordsjællandsk
gods. Formålet med besøget er enkelt: Som passager i bilen er en ung afrikansk kvinde, en prostitueret. Hun
leverer ikke det, hun er blevet ansat til og derfor skal hun nu afstraffes. Men afretningen går grueligt galt. Den
afrikanske kvinde dør, og liget skjules i den nærliggende skovsø. Måneder senere dukker de makabre rester
op. Ingen ved, hvem hun er, ingen savner hende. Måneders efterforskning finder sted, uden resultat, og
tilsidst lander sagen på Konrad Simonsens bord. Inden længe falder mistanken på godsets forvalter, ikke

mindst fordi han tilsyneladende kan sættes i forbindelse med en række bestialske - og uopklarede - sager om
overfald på og voldtægt af yngre kvinder.
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