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Savnet Michael Katz Krefeld Hent PDF Da Ravn bliver involveret i en forsvindingssag, udvikler det sig til en
dramatisk jagt på sandheden. Sporene fører til Berlin og en uhyggelig sag fra Stasi-tiden – en sag der bringer

Ravn i stor fare, da han i sit forsøg på at løse mysteriet får vækket fortidens rædsler til live …

SAVNET er en højspændt krimi om en ensom mand der begår underslæb for at rejse til et hemmeligt møde i
Berlin, men som forsvinder sporløst. Ravn bliver gennem mandens søster Louise involveret i eftersøgningen

og må sande, at flere enlige mænd er forsvundet på mystisk vis i den tyske hovedstad.
Snart er Ravn selv i fare på sin jagt efter at løse mysteriet.

SAVNET er andet selvstændige bind i MICHAEL KATZ KREFELDs serie om privatdetektiven Ravn.

Pressen skrev om første bind i serien:

"Med AFSPORET viser Katz Krefeld, at han stadig befinder sig i den liga, han landede i, da han sidste år
modtog Det Danske Kriminalakademis pris for årets danske krimi. Blandt de bedste." POLITIKEN

"AFSPORET er den slags letantændeligt brænde, der giver læserne ophedede, søvnløse nætter."
BERLINGSKE

"Ny krimiserie fra én af Danmarks bedste spændingsforfattere er et særdeles behageligt og spændende
bekendtskab." LITTERATURSIDEN

"En helt igennem fantastisk velskrevet krimi. Efter de første par sider sad jeg og ønskede, at jeg kunne læse
meget hurtigere, da spændingen bare blev bedre og bedre, og da bogen var slut, sad jeg og ærgede mig over,

at jeg var bleven for hurtig færdig." KRIMIFAN
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