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du stole på?

En varm junidag bliver liget af en ung pige reddet op af floden ved Eddersheim, små 30 kilometer fra
Frankfurt am Main. Obduktionen viser, at hun er blevet mishandlet og derefter myrdet. Det mærkelige er, at

ingen savner hende.    

To uger efter fundet står Pia Kirchhoff og hendes chef, Oliver von Bodenstein, stadig på bar bund i sagen,
ikke engang mysteriet om pigens identitet er opklaret. Stemningen er på nulpunktet, da de bliver kaldt ud til

et andet tilfælde: En berømt og berygtet tv-vært er blevet overfaldet, måske fordi hun i sin research er
kommet for tæt på den forkerte slags mennesker. Om de to sager hænger sammen, er op til Pia Kirchhoff og
Oliver von Bodenstein at opklare i en intens efterforskning, der konfronterer dem med den største brutalitet,

de endnu har mødt.

Ulven er den tredje bog på dansk i serien om politibetjentene Pia Kirchhoff og Oliver von Bodenstein.

 

Forlaget skriver: Hvor meget ved du egentlig om dine nærmeste, og
hvem kan du stole på?

En varm junidag bliver liget af en ung pige reddet op af floden ved
Eddersheim, små 30 kilometer fra Frankfurt am Main. Obduktionen
viser, at hun er blevet mishandlet og derefter myrdet. Det mærkelige

er, at ingen savner hende.    

To uger efter fundet står Pia Kirchhoff og hendes chef, Oliver von
Bodenstein, stadig på bar bund i sagen, ikke engang mysteriet om
pigens identitet er opklaret. Stemningen er på nulpunktet, da de

bliver kaldt ud til et andet tilfælde: En berømt og berygtet tv-vært er
blevet overfaldet, måske fordi hun i sin research er kommet for tæt
på den forkerte slags mennesker. Om de to sager hænger sammen, er
op til Pia Kirchhoff og Oliver von Bodenstein at opklare i en intens
efterforskning, der konfronterer dem med den største brutalitet, de

endnu har mødt.

Ulven er den tredje bog på dansk i serien om politibetjentene Pia
Kirchhoff og Oliver von Bodenstein.
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