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Øjensamleren Sebastian Fitzek Hent PDF Det er vinter i Berlin. Byen hjemsøges af de seneste årtiers værste
seriemorder, Øjensamleren, som leger verdens ældste leg; en leg, hvor Øjensamleren bestemmer reglerne, og

hvor indsatsen er dit barns liv.

Øjensamleren myrder moren, bortfører barnet, starter stopuret - og giver dig 45 timer til at finde dit barn. Hvis
du søger forgæves dør barnet. Og når liget bliver fundet, vil det mangle det ene øje.

Alexander er kriminalreporter og kommer snart i politiets søgelys. Først finder man spor efter Alexander på et
gerningssted, siden møder han en ung blind kvinde, Alina, som hævder, at hun har set Øjensamleren i et syn.
Og mens Alexander og Alina langsomt men sikkert vikles ind i Øjensamlerens vanvittige leg, kæmper ni-
årige Tobias en fortvivlet kamp for at slippe ud fra det skjulested, hvor Øjensamleren har gemt ham. Og

stopuret tikker ubønhørligt ...
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