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Djævelens ven Peter Robinson Hent PDF På kanten af en klint, en kølig morgen i marts, bliver Karen Drew
fundet i sin kørestol med halsen skåret over. Vicekriminalkommissær Annie Cabbot får besked på at tage sig

af sagen.

Samme morgen i den nærliggende by Eastvale finder man en 19-årig pige kvalt og voldtaget i en smal gyde.
Kriminalkommisær Banks bliver tilkaldt og finder hurtigt flere mistænkte, mens Annie i sin sag er på bar
bund. Karen Drew boede på plejehjem, og ingen kendte tilsyneladende til hendes liv, før hun flyttede ind.

Da Annie pludselig får et gennembrud i efterforskningen sendes hun i en chokerende retning, og Banks
involveres.

Mens de to intensiverer efterforskningen og afslører tættere sammenhængetyder alt på , at der er tale om ikke
en, men to mordere, og at den ene højst sandsynligt vil slå til igen.

OM DJÆVELENS VEN
"Hvis du ikke har mødt kriminalkommissær Alan Banks før, så forbered dig på et lynkursus i stram, klar stil
og subtil psykologi – og vær på udkig efter uventede drejninger, De vil overraske dig hver gang" – Ian

Rankin
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