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Løse ender Susan Moody Hent PDF Kate er ved en skillevej i sit liv. Hun er fraskilt og bor midlertidigt hos
sin bror Magnus. Ti år tidligere var hun under en ferie involveret i en bilulykke på Galapagos-øerne, hvor

blandt andre hendes far, stedmor og halvsøster blev dræbt. Kate var eneste overlevende og har siden blokeret
alle erindringer om den traumatiserende hændelse. Jobbet som servitrice på en vinbar giver hende smør på
brødet, men hun er træt af særligt én anmassende stamgæst og siger op. I stedet får hun arbejde i et lille
rejsebureau, hvor hendes første kunde skal til netop Galapagos-øerne for at undersøge et dødsfald. Kate

tilskriver det tilfældighederne, at hun med sin fortid skal arrangere sådan en rejse, men samtidig finder hun
blandt sin brors post et brev fra faderens tidligere advokat, som åbenbart holder Magnus ajour med den gamle
sag. Er det stadig en tilfældighed? Og kan ulykken tilskrives andet end hændeligt uheld? Mystikken breder

sig, og tingene tager en farlig drejning.

 

Kate er ved en skillevej i sit liv. Hun er fraskilt og bor midlertidigt
hos sin bror Magnus. Ti år tidligere var hun under en ferie involveret
i en bilulykke på Galapagos-øerne, hvor blandt andre hendes far,
stedmor og halvsøster blev dræbt. Kate var eneste overlevende og

har siden blokeret alle erindringer om den traumatiserende hændelse.
Jobbet som servitrice på en vinbar giver hende smør på brødet, men
hun er træt af særligt én anmassende stamgæst og siger op. I stedet
får hun arbejde i et lille rejsebureau, hvor hendes første kunde skal til
netop Galapagos-øerne for at undersøge et dødsfald. Kate tilskriver
det tilfældighederne, at hun med sin fortid skal arrangere sådan en
rejse, men samtidig finder hun blandt sin brors post et brev fra

faderens tidligere advokat, som åbenbart holder Magnus ajour med
den gamle sag. Er det stadig en tilfældighed? Og kan ulykken



tilskrives andet end hændeligt uheld? Mystikken breder sig, og
tingene tager en farlig drejning.
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