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Det lunefulde net Helene Tursten Hent PDF Et lig bliver fundet i en brandtomt indemuret i skorstenen. Liget

bliver identificeret som Mats Persson - en mand der forsvandt sporløst en novemberaften i 1983. Ved
undersøgelsen af Mats´ forsvinden i 80´erne kom det frem, at Mats tilsyneladende var kommet lidt for tæt på
sandheden om, hvem der stod bag mordet på hans far. Kriminalkommissær Sven Andersson havde planlagt et
stille og roligt arbejdsår, inden han skulle pensioneres. Afdelingen for uopklarede sager var derfor et oplagt
sted for ham at være, men han tog fejl. Andersson erfarer, at Mats er blevet dræbt præcist på samme måde
som hans far fyrre år tidligere - et skud i hovedet og to i brystet. Samtidig lægger kriminalkommissær Irene
Huss og hendes kolleger alle deres kræfter i for at fange en morder, som i løbet af få dage har myrdet to

teenagepiger. De opdager snart et mønster, men tiden er knap. Det lunefulde net er den 8. Irene Huss-roman.
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