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Den sporløse Morten Remar Hent PDF Politikommissær Martin Rømer står uden spor i forsøget på at opklare

et bestialsk mord på den danske krimidronning Malene Zetterblad. Hele hans team er i vildrede, og
efterforskningen tyder på, at morderen har et indgående kendskab til politiets arbejdsmetoder. Martin Rømer
ved ikke, at han arbejder mod tiden, for morderen, der ikke efterlader sig spor, vil slå til igen … og igen.

Mediernes og ledelsens pres for at opklare mordet på danskernes yndlingsforfatter er enormt, og det hjælper
ikke Martin, at livet som alenefar til to små tvillingepiger er kaotisk. Da Martins mor uventet vender hjem fra
USA, og på belastende vis blander sig i hans liv, er filmen ved at knække for Martin, der hverken kan finde
hoved eller hale i sagen eller i sit eget liv. Den sporløse er den anden bog i serien om politikommissær

Martin Rømer og hans team skrevet af krimiforfatter og musiker Morten Remar.
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