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Superstar Thomas Bagger Hent PDF Den kriminaltekniske personolog Camilla Staal er imod sit ønske blevet
indsat som vikarierende chef for efterforskningsteamet Task Force. Ask Hjortheede, der tidligere ledte teamet,
er indlagt på psykiatrisk hospital, hvor han kæmper med PTSD efter at have set sin hustru få skåret halsen

over. Camillas evner som leder presses til det yderste, da en ilde tilredt kvinde bliver fundet ude i
Marselisborg Skov. Nogen har skåret bogstaver i kvindens underarm, og hun er blevet injiceret med

scopolamin, et antipsykotisk middel, der normalt bruges til kemisk lobotomi. Da endnu en ung kvinde dukker
op, også injiceret med scopolamin og med de samme bogstaver skåret i armen, tager sagen for alvor fart.

Begge kvinder har deltaget i realityshowet ‘Sinners Island’. I de følgende dage eksploderer sagen i medierne.
Superstar er bog nummer to i Thomas Baggers nye krimiserie, hvor alle bøgerne foregår i og omkring Aarhus.

Første bog i serien er Den Permanente.
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