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Blodspor Lynda La Plante Hent PDF Forlaget skriver: Anna Travis står som nyudnævnt
vicekriminalkommissær for første gang i spidsen for en efterforskning. Men er det blot en sag om en

forsvunden person eller er det en mordsag?

Alan Rawlins, en kærlig søn og elsket kæreste meldes savnet. Men da Anna borer i sagen finder hun at Alans
tilsyneladende fredelige liv rummer løgne og hemmeligheder; og i hans lejlighed opdager politiet en
faretruende stor blodpøl - men der er ikke noget lig, og ingen spor der kan fortælle hvad der er sket.

Er Alan Rawlins offeret - eller er han morderen?

Kriminalinspektør James Langton holder øje med Anna Travis´ efterforskning og er ikke tilfreds med den
måde hun griber sagen an på.

»Livagtige beskrivelser af gerningsstedet, en farverig flok skurke og skarp politidialog - gribende.«
-Irish Times

»Presset og spændingen stiger på fornemste vis.«
-Daily Express
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