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Samvetets moraliska krav K.h. Timm Hent PDF Två unga män avlider under tragiska omständigheter på kort
tid i Växjö. Kommissarie Pierre Hultman tar sig an fallen som rubriceras som en olyckshändelse och ett
självmord. Men stämmer verkligen det? För om det inte gör det är detta kanske början på en våg av döda

tonåringar.

Trots Pierres yrkeserfarenhet har han inte samma sociala kompetens som den yngre generationen, och därför
är hjälpen från poliserna Sofia Hård och Mattias Fridlund nödvändigt för utredningen. Tillsammans försöker

de lösa fallen där desperata handlingar ställs mot samvetets moraliska krav.

Parallellt får läsaren följa Elsa, som befinner sig på ett vårdhem för hjärnskadade. Hon kan inte längre tala,
röra sig och kan endast med stor svårighet kommunicera med andra. Ensam med sina tankar funderar Elsa

mycket kring vad som hände den där kvällen för fyra år sedan. Kvällen då hennes liv blev förstört.

K. H. Timm (född 1974) är författare och bosatt i Växjö. Han har tidigare skrivit Alla älskade Helena som
utkom 2015.
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Tillsammans försöker de lösa fallen där desperata handlingar ställs
mot samvetets moraliska krav.

Parallellt får läsaren följa Elsa, som befinner sig på ett vårdhem för
hjärnskadade. Hon kan inte längre tala, röra sig och kan endast med
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