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Det er en kaotisk og kvælende hed sommernat i Varbourg i 1894. En italiensk anarkist har dræbt den franske
præsident, og folkemængdens vrede rammer byens italienske borgere i flæng. Midt i postyret gøres et
uhyggeligt fund i en kulhandlers baggård. Rosalba Lombardi, en ung prostitueret, er blevet myrdet og
maltrakteret på en måde der får boulevardpressen til at skrive om ´Varbourgs egen Jack the Ripper´, men

Madeleine Karno får snart en fornemmelse af at sandheden er endnu mere skræmmende.

Madeleine er langt om længe startet på universitetet, hvor hendes kærlighed til videnskaben skal stå sin
prøve, og det burde være udfordring nok. Ikke alle er begejstrede for at se unge kvinder i lærdommens hellige
haller. Hun kan imidlertid ikke lade være med samtidig at jage sandheden om Rosalbas død - til trods for at

det bliver en jagt og en sandhed der sætter mærker på både krop og sjæl.  

Det levende kød er anden bog i serien om Madeleine Karno, Kadaverdoktorens datter og ambitiøse assistent,
der ikke har i sinde at lade sit køn stå i vejen for sin fremtid.  
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