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På spor af mord Bill Pronzini Hent PDF Forlaget skriver: Der er mystik og hemmeligheder i massive
mængder i denne krimi om den tidligere embedsmand Charles Bradford, der nu henslæber sin tilværelse som

en vaskeægte jernbanevagabond.

Men livet for både ham og hans familie bliver vendt godt og grundigt på hovedet, da han pludselig arver
20.000 dollars. Mens hans ene datter straks sætter en detektiv ud for at opspore ham, beder den anden datter
detektiven om at lade faren være. Ikke desto mindre følger detektiven de slørede spor til et jernbanemuseum,

hvor det tilsyneladende ender blindt ...

Bill Pronzini (f. 1943), amerikansk forfatter. Pronzini fik sin litterære romandebut i 1971 med romanen "The
Stalker" (udgivet i Danmark under titlen "Den ukendte hævner") og har efterfølgende udgivet et væld af

romaner, først og fremmest i krimi- og spændingsgenren. Han har i løbet af sin forfatterkarriere vundet flere
priser og blev allerede med sin debutroman nomineret til en Edgar Award.
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