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Fortabte piger George Shuman Hent PDF George D. Shuman er med "Fortabte piger" tilbage med en ny
vedkommende, intens og åndeløst spændende krimi om efterforskningskonsulenten Sherry Moore - en blind

kvinde med evnen til, når hun rører ved et ligs hånd, at se de sidste sekunder i den dødes liv.

Polske Aleksandra og amerikanske Jill er blandt ofrene for menneskehandlere. Aleksandra er politibetjent, og
bliver tilfældigt, mens hun er i gang med en efterforskning, fanget på det fragtskib i Gdansk som fragter

kvinder tværs over Atlanten til Haiti. Jill er krydstogtsgæst og blot besøgende på Haiti for en dag. Hun bliver
kidnappet og bragt til samme frygtelige omgivelser som Aleksandra. De fortabte pigers videre skæbne bliver
på dramatisk og fængende vis fortalt i et rivende tempo ved hjælp af Sherry Moores oplevelser - og Sherry
selv bliver langt mere involveret i menneskehandlernes grusomheder, end nogen havde forestillet sig...

"Fortabte piger" bevæger sig fra Alaska, over Østeuropa til Haiti, Jamaica og Columbia. Menneskehandlernes
grusomme handlinger trækker spor over hele verden, og Sherry Moore hvirvles ind i en sag om et

narkokartel, der handler med kvinder og ikke skyr nogen midler for at mishandle og handle med så mange
kvinder, som overhovedet muligt.
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