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Søster min Helle Vincentz Hent PDF DA ET DANSK MEDICINALFIRMA SKAL LANCERE sin største
satsning nogensinde – en banebrydende pille til kvinder med depression som også mister sexlysten – får den

administrerende direktør nys om, at en medarbejder anonymt har sendt ulovlige dokumenter til
Lægemiddelstyrelsen.

Han kontakter CJ Consult, hvor Sofie Munk netop er blevet ansat, og hun får til opgave at finde den skyldige.
Men hun har knap taget hul på efterforskningen, før alle hendes alarmklokker kimer. Meget tyder nemlig på,

at direktøren har væsentligt større problemer end nogle forbudte papirer.

For en medarbejder har åbenbart haft sin helt egen dagsorden. Ud over de indsendte dokumenter har
vedkommende nemlig taget sagen i egen hånd og fjernet alt – og alle – der kunne stå i vejen for pillens

succes.

SØSTER MIN er andet fritstående bind i serien om antropologen Sofie Munk, som endelig finder sin rette
hylde, da hun bliver ansat som privat efterforsker.
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