
Et andet syn
Hent bøger PDF

George Shuman
Et andet syn George Shuman Hent PDF Blændende smukke, men blinde Sherry Moore har været indhyllet i
mørke, så længe hun kan huske det. Selvom hun har været blind siden barndommen, har hendes usædvanlige
talent for at ”se” døde menneskers sidste erindringer hjulpet til at løse mange forbrydelser og redde utallige
liv. Hendes liv har været alt andet end normalt, men på grund af sit forhold til Brian Metcalf, NAVY SEAL i
Søværnet, som hun mødte under en dramatisk redningsaktion på Mount Denali, har Sherry aldrig været
lykkeligere. Men pludselig ændres hendes liv dramatisk, da hun udsættes for dødelig stråling under en
efterforskning af et ligfund i New Mexcio. Nervøs over strålingen og mulige eftervirkninger, indlægger
Sherry sig selv på hospitalet for at få foretaget nogle undersøgelser. Alt synes normalt indtil liget af en

gammel soldat, Thomas J. Monahan, ankommer til hospitalet. Sherry bliver bedt om at ”se” hans erindringer
og levende, skræmmende billeder fra hans hukommelse oversvømmer alle hendes tanker. Hun føler en

altoverskyggende forbindelse mellem dem, som er så intens, at hun skriger sine følelser ud og er nødt til at
slippe hans hånd. Da Sherry åbner sine øjne igen, kan hun se – for første gang i 32 år. Alle kalder det et

mirakel. Men for Sherry bliver livet som seende kompliceret. Hun skal lære at navigere i verden på ny og er
samtidig dybt bekymret over hvem denne mand var, der pludselig gav hende synet tilbage. Hendes søgen

leder hende til en mand ved navn Edward Case, der er direktør for den farmaceutiske gigant Case & Kimble.
Rygterne om selskabets tvivlsomme forretningsgang har cirkuleret længe, og nu er Sherry på sporet af

hemmeligheder, der kan afsløre medicinalimperiet for alvor. Det sætter pres under Case og hans hjælpere, der
vil gå meget langt for at beskytte deres domæne...
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siden barndommen, har hendes usædvanlige talent for at ”se” døde
menneskers sidste erindringer hjulpet til at løse mange forbrydelser
og redde utallige liv. Hendes liv har været alt andet end normalt, men
på grund af sit forhold til Brian Metcalf, NAVY SEAL i Søværnet,
som hun mødte under en dramatisk redningsaktion på Mount Denali,
har Sherry aldrig været lykkeligere. Men pludselig ændres hendes liv

dramatisk, da hun udsættes for dødelig stråling under en



efterforskning af et ligfund i New Mexcio. Nervøs over strålingen og
mulige eftervirkninger, indlægger Sherry sig selv på hospitalet for at
få foretaget nogle undersøgelser. Alt synes normalt indtil liget af en
gammel soldat, Thomas J. Monahan, ankommer til hospitalet. Sherry
bliver bedt om at ”se” hans erindringer og levende, skræmmende

billeder fra hans hukommelse oversvømmer alle hendes tanker. Hun
føler en altoverskyggende forbindelse mellem dem, som er så intens,
at hun skriger sine følelser ud og er nødt til at slippe hans hånd. Da
Sherry åbner sine øjne igen, kan hun se – for første gang i 32 år. Alle

kalder det et mirakel. Men for Sherry bliver livet som seende
kompliceret. Hun skal lære at navigere i verden på ny og er samtidig
dybt bekymret over hvem denne mand var, der pludselig gav hende

synet tilbage. Hendes søgen leder hende til en mand ved navn
Edward Case, der er direktør for den farmaceutiske gigant Case &
Kimble. Rygterne om selskabets tvivlsomme forretningsgang har
cirkuleret længe, og nu er Sherry på sporet af hemmeligheder, der
kan afsløre medicinalimperiet for alvor. Det sætter pres under Case

og hans hjælpere, der vil gå meget langt for at beskytte deres
domæne...
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