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Sin brors vogter Kirsten Holst Hent PDF Da Bea står op for som sædvanlig at gøre sig klar til at tage af sted
til sin arbejdsplads NSC, Nordjysk Security Consult, hører hun en masse udrykningskøretøjer. Først da hun
når frem, opdager hun, at udrykningerne er gået til NSC, hvor man har fundet hendes kollega, Henrik, dræbt
ved en eksplosion. Men hvorfor skulle Henrik myrdes? Sidder han via sit job inde med en særlig viden? Eller

kan det have at gøre med noget, han tit har talt meget om, hans ”hellige gral”, som viser sig at være en
forsvunden, adopteret bror. Bea, som en gang har været kæreste med Henrik, er hans universalarving og

bliver på et tidspunkt mistænkt for mordet. Til Henriks begravelse dukker der en mand op, som præsenterer
sig som den forsvundne bror, men viser sig at være en forbryder, der har myrdet den rigtige bror og taget hans
identitet. Han er samtidig bagmand i en sag om import af østeuropæiske prostituerede – en sag som Henrik får

færten af, hvad der kommer til at koste ham livet og er lige ved også at gå ud over Bea også.
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det have at gøre med noget, han tit har talt meget om, hans ”hellige
gral”, som viser sig at være en forsvunden, adopteret bror. Bea, som
en gang har været kæreste med Henrik, er hans universalarving og
bliver på et tidspunkt mistænkt for mordet. Til Henriks begravelse
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