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Dybt Dedikerede Dexter Jeff Lindsay Hent PDF Det er ikke nemt at være Dexter Morgan. Han arbejder for
politiet i Miami, hvor også hans søster Debbie er ansat, og så er han seriemorder. For at undgå at virke

mistænkelig, er Dexter nødt til at forsøge at virke så normal som muligt. Han bestræber sig ihærdigt på at
falde ind i omgivelserne og gøre de ting, et normalt menneske ville gøre. Han begynder endog at tilbringe sin
tid sammen med sin kæreste og hendes to børn. Det er ikke nemt, når man nu engang er en iskold psykopat
og totalt blottet for følelser for andre mennesker. Da en usædvanligt bestialsk morder begynder at hærge
Miami og efterlade sig et blodigt spor af mishandlede lig, vækkes Dexters interesse. Morderen benytter en
teknik, som Dexter finder uhyre fascinerende. Men da Debbie bliver involveret i sagen, er der ingen vej

udenom. Dexter bliver nødt til at finde og aflive uhyret. Med mindre, uhyret finder ham først…
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