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De forsvundne M. R. Hall Hent PDF Forlaget skriver: To unge britiske studerende, Nazim Jamal og Rafi
Hassan, forsvinder sporløst. Politiet fortæller forældrene at de har været overvåget og sandsynligvis har
forladt landet for at følge nye, farlige idealer. Syv år senere er Nazims mor stadig ikke overbevist. Jenny

Cooper er hendes sidste håb.

Jenny er ved at finde sig tilpas i rollen som ligsynsdommer. Spøgelserne fra hendes fortid er skubbet til side.
Men da undersøgelserne af Nazims forsvinden kommer i gang, mærkes stanken af korruption og

magtmisbrug.

»Spænd sikkerhedsbælterne til en kvalitetsthriller... Halls bøger bliver bare bedre for hver gang. Det skyldes
blandt anden den tidligere advokat og tv-producers evne til at strukturere og levere en spændingsroman du

ikke kan lægge fra dig. Men Hall har også et virkelig fascinerende syn på retssystemet... Det mest fængslende
er dog Jenny Cooper selv... Det er vidunderligt stof.«

- Independent on Sunday
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