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Den stærkes ret Jonathan Kellerman Hent PDF Den lettere retarderede diplomatdatter Irit Carmeli bliver
myrdet under en skoleudflugt. Hun er blevet tvunget eller narret bort fra sin gruppe. Der er ingen tegn på
kamp på gerningsstedet, intet bevis på seksuelt misbrug. Blot liget af en uskyldig pige, som ikke har nogen
fjender. Politiet iværksætter en grundig efterforskning, men den bringer ikke sagen nærmere opklaring. Til
sidst ser politiet ingen anden udvej end at sætte den utraditionelle kriminalbetjent Milo Sturgis på sagen.

Sammen med sin ven børnepsykologen Alex Delaware begynder han at afdække sporene efter
gerningsmanden. Men så finder endnu et mord sted. Også dette offer er handicappet, og da et tredje lig
dukker op, begynder et mønster at tone frem. Morderen – eller morderne – vælger ofrene med omhu. Det

tyder på, at nogen har bestemt sig for, at kun den stærke skal overleve.
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