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Frit fald Elsebeth Egholm Hent PDF Ansigtsblinde Rina fører et hemmeligt dobbeltliv. Om dagen er hun
praktiserende læge i Aarhus, om natten forvandler hun sig til Private Eye, byens anonyme street artist, som
klatrer høje bygninger. Men hendes sikkerhed i klatringen har lidt et knæk. Lige siden en ung klatrer blev

sparket i døden fra sjette etage, har hun været grebet af en uvant nervøsitet og skyldfølelse. Hun begynder at
begå fejl og opdager, at hun ikke er den eneste. En frygt har bredt sig i klatremiljøet, hvor det forlyder, at den
dræbte var på sporet af Private Eyes virkelige identitet. Rina indser, at morderen må findes, før vedkommende
– der måske selv er en formidabel klatrer – slår til igen. Opklaringen bringer hende sammen med efterforsker
Helge Stanek, som arbejder på en sag om en løsrevet arm, der er skyllet op på Djursland. Sammen og hver for
sig bliver de trukket ind i et spind af lånehajer, vold og udnyttelse af kvinder. Men hvem er ven og hvem er

fjende, når man ikke kan genkende ansigter?

 

Ansigtsblinde Rina fører et hemmeligt dobbeltliv. Om dagen er hun
praktiserende læge i Aarhus, om natten forvandler hun sig til Private
Eye, byens anonyme street artist, som klatrer høje bygninger. Men
hendes sikkerhed i klatringen har lidt et knæk. Lige siden en ung
klatrer blev sparket i døden fra sjette etage, har hun været grebet af
en uvant nervøsitet og skyldfølelse. Hun begynder at begå fejl og

opdager, at hun ikke er den eneste. En frygt har bredt sig i
klatremiljøet, hvor det forlyder, at den dræbte var på sporet af

Private Eyes virkelige identitet. Rina indser, at morderen må findes,
før vedkommende – der måske selv er en formidabel klatrer – slår til
igen. Opklaringen bringer hende sammen med efterforsker Helge

Stanek, som arbejder på en sag om en løsrevet arm, der er skyllet op
på Djursland. Sammen og hver for sig bliver de trukket ind i et spind



af lånehajer, vold og udnyttelse af kvinder. Men hvem er ven og
hvem er fjende, når man ikke kan genkende ansigter?
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