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Stjålne liv Helle Vincentz Hent PDF REAGENSGLAS MED BEFRUGTEDE ÆG FORSVINDER fra
fertilitetsklinikken MereLiv, hvor Sofie Munk arbejder. Fra en tidligere ansættelse har Sofie erfaring med

intern efterforskning, så klinikkens ejer beder hende undersøge, hvad der er sket – og for guds skyld gøre det
diskret.

Som særlig rådgiver i Justitsministeriet har Mik Karlsen landet drømmejobbet i magtens forkontor. Han er i
gang med at finde en god sag at profilere sin minister på, da der indløber varsel fra politiet om, at man

muligvis har fundet en bombe i lufthavnen.

Uden at vide det har Sofie og Mik fat i hver sin ende af samme sag, som snart eskalerer med drab og trusler
på livet. Historien viser sig at trække tråde hele vejen til Indien, men også til en godt begravet historie fra

fortiden, som stærke kræfter vil gøre alt for at holde skjult.

STJÅLNE LIV er et både skræmmende og realistisk indblik i verdens boomende fertilitetsindustri, samtidig
med at den trænger ind i de mørkeste kroge af dansk politik. Bogen er første bind i en ny serie med

antropologen Sofie Munk.
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