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I lige linje Anna Grue Hent PDF En midaldrende motionscyklist bliver fundet død i en park. Han er styrtet
ned i et hul ved et vejarbejde og har brækket halsen. Et tragisk, men hændeligt uheld, mener Christianssund
Politi, indtil mandens bedste ven få måneder senere også dør – og denne gang er der tydeligvis tale om mord.

Hænger de to dødsfald sammen? Og hvordan?

Privatdetektiven Dan Sommerdahl er i første omgang ikke helt så ivrig for at deltage i efterforskningen, som
han plejer. Han er nemlig i fuld gang med at løse sin helt egen gåde: Han vil finde sin far. En mand, han
aldrig har mødt, og som han ikke engang kender. Eftersøgningen fører ham på sporet af løsningen af de to

mord. Og så tager tingene pludselig fart.

I lige linje er syvende selvstændige bind i Anna Grues anmelderroste krimiserie med Dan Sommerdahl i
hoverollen.
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