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Retfærdighedens pris Poul Erik Larsson Hent PDF Forlaget skriver: »De er overalt og færdes frit iblandt os,
de, som dræber pr. instinkt. Som løven på lur i det høje græs, ørnen i et styrtdyk gennem luften, hajen lydløst

i havet, slår de til når deres bytte mindst venter det.

Drabschef Marcus Falck og hans team, får hænderne fulde, da to iskolde dræbere huserer på samme tid i
Nordsjælland.

To hjemmerøverier går grueligt galt, først i Kokkedal i Nordsjælland og senere i Örkelljunga i Sydsverige.
Mennesker, der befinder sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, bliver uskyldige ofre for en iskold,

uempatisk teenager, der slår til uden nåde.

En vellykket flugt fra Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland, fordobler antallet af psykopater på et
forholdsvist afgrænset område. Flugtfangen er lynende intelligent og ekspert i at maskere sig til

ukendelighed.

Ingen kan længere føle sig sikre, hverken i Nordsjælland eller Sydsverige.

Vil det lykkes Falck og hans stab af dygtige efterforskere, at fange disse to mænd, som er forskellige som dag
og nat; men dog har et træk til fælles: Instinktet og viljen til at dræbe alt, der kommer på tværs af deres

planer.«

Uddrag af bogen:
»Nåh, var det hårdt at lukke Misse ud?« spørger hun og skruer låget fast på termokanden.

Han ser med rynkede bryn på hende over kanten af brillerne og vrisser på skrømt:
»Skal vi slet ikke have noget til aftenkaffen?«

»Hvad kunne du tænke dig, min skat?«
»En ostemad kunne gøre underværker lige nu.«

Hun smiler og går ud i køkkenet.
Da hun igen kommer ind i stuen, sidder han med fjernbetjeningen til fladskærms-tv'et og zapper søgende frem
og tilbage mellem de mange programmer, der er at vælge imellem. Hun stiller en tallerken med en ostemad

ved siden af hans halvfyldte kaffekrus.
»Du kan lige så godt give op, de sender ikke noget, der er værd at se. Skal vi ikke hellere se en af

Wallanderfilmene fra boksen?«
Han grynter et næppe hørligt svar med munden fuld af ostemad.

Ingrid går hen til reolen og finder en dvd frem.
»Er det ikke nummer fire, vi er kommet til?«

Han grynter igen, hvilket hun tolker som et ja og starter filmen. Lydsporet fra filmen og vinden, der er taget
til i styrke, bevirker, at de ikke hører, da en rude ind til kælderen slås itu.

»På bådehusets tag, har skarpskytten indstillet kikkertsigtet på sin riffel så præcist, at den røde laserstråle
ender i en lille rød plet midt på mandens pande.«
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