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Magt og afmagt Pia Reesen Brønnum Hent PDF Modvilligt har Sabrina Fanø accepteret et barselsvikariat på
kriminalmagasinet. Mordet på hendes halvbror, hvor hun også selv var i overhængende livsfare, står stadig
friskt i erindringen, og selv om hun har opbygget en stabil hverdag, er hun langtfra kommet sig over traumet.
Hun er bestemt heller ikke begejstret over at skulle have en praktikant med på slæb – en britisk skuespiller vil

researche sin næste rolle, og hun ser absolut ikke frem til at have en amatør med i marken.

Sabrina satser på at afvikle vikariatet så fredsommeligt som muligt, men en seriemorder med forstand på
sociale medier og et brændende had til unge kendisser er begyndt at husere. Og selv om hun ved, hun er på
vej ud på dybt vand, kan Sabrina ikke lade sagen ligge. Men den paranoide morder har en selvbestaltet

mission, og han vil ikke lade nogen forhindre ham i at udføre den.
Magt og afmagt er sidste bind i trilogien om Sabrina Fanø.

Uddrag af bogen:
Jeg vil ikke dø! Åh, Gud, hjælp mig, skreg hendes indre stemme. Hun begyndte at bede højlydt, ikke fordi

hun var en troende, men noget måtte da kunne hjælpe hende ud af dette mareridt.
Hun skreg igen, men stemmen svigtede hende. Halsen snørede sig sammen af angst og tørhed. Stanken fra

hendes tis, afføring og opkast var afskyelig. Hun prøvede at rykke så langt væk fra det som muligt. Hvor hun
dog skammede sig. Følte sig nøgen, selvom hun var fuldt påklædt.

Havde hun dog bare sagt nej til den fucking fest! Hun bandede og prøvede igen at rykke lænken ud af muren.
Den gav sig en smule, men hun var for svag, og håndjernenes smertefuldt skarpe kanter fik blodet til at sile

ned over håndfladerne.

Om forfatteren:
Pia Reesen Brønnum (f. 1960) er fra Gl. Holte. Hun er uddannet psykoterapeut og har i to årtier arbejdet i

Danmarks Radio og som studievært og producer på en lokalradio. Hun debuterede i 2006 med Hænges ej som
druknes skal og arbejder nu udelukkende som forfatter. Magt og afmagt er hendes femte udgivelse.
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med i marken.
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Uddrag af bogen:
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Hun begyndte at bede højlydt, ikke fordi hun var en troende, men
noget måtte da kunne hjælpe hende ud af dette mareridt.

Hun skreg igen, men stemmen svigtede hende. Halsen snørede sig
sammen af angst og tørhed. Stanken fra hendes tis, afføring og

opkast var afskyelig. Hun prøvede at rykke så langt væk fra det som
muligt. Hvor hun dog skammede sig. Følte sig nøgen, selvom hun

var fuldt påklædt.
Havde hun dog bare sagt nej til den fucking fest! Hun bandede og
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