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Lange sorte negle Therese Philipsen Hent PDF Da tidligere FBI agent Molly Crawford ringer på døren hos
politikommissær Per Roland, er det ikke for at besøge en gammel ven, men fordi hun jager en amerikansk
seriemorder. Manden har en bizar forkærlighed for meget unge piger med sortlakerede negle, og FBI har

netop sporet ham til København i selskab med et nyt offer. Molly og Roland sætter alt ind på at finde parret,
inden han dræber pigen, men tiden er ved at løbe ud, og de mangler spor at arbejde med. Først da der viser sig
en forbindelse til en sag, som politiassistent Liv Moretti efterforsker i Nordsjælland, forstår de, at manden er i

Danmark for at gøre et regnskab op. De skal netop til at forfølge det nye spor, da flere af de involverede
findes brutalt knivdræbt, og sagen tager en helt ny drejning.
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