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Branden M.R. Hall Hent PDF Forlaget skriver: Midt i den iskolde vinter bliver ligsynsdommeren Jenny
Cooper kaldt ud til et nedbrændt hus der har krævet tre dødsofre, Ed Morgan og hans to steddøtre, i den

isolerede landsby Blackstone Ley.
  Politiet mener at have opklaret hændelsen da de finder en sms fra Ed Morgan til hans kone, Kelly, hvori han

tilstår branden og drabene og forklarer det som en konsekvens af Kellys utroskab.
  Jenny er ikke tilfreds med den forklaring. Noget hænger ikke sammen. Hvordan er landsbyens beboere
involveret i tragedien? Og hænger disse drab sammen med en fireårig piges forsvinden ti år tidligere?

Sjette, selvstændige bind i serien om ligsynsdommeren Jenny Cooper.

"Det er en fremragende serie, grundigt researchet, skarpt skruet sammen . først og fremmest Jenny Cooper
som altid er bevidst om konsekvenserne af menneskelig svaghed."

- Financial Times

"Halls Gold Dagger-nominerede bøger bliver simpelthen bedre for hver gang."
- Independent on Sunday

"Hall er utvivlsom blandt de mere ambitiøse krimiforfattere og gør sine bøger både nuancerede og
overbevisende."
- Independent
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