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Grønt Støv Sara Blædel Hent PDF Forlaget skriver: Der bliver travlhed i Drabsafdelingen på Københavns
Politigård, da der i samme weekend indløber melding om to mord. En ung pige findes kvalt i østre Anlæg, og

en journalist er blevet dræbt i gården bag Royal Hotel.

Kriminalassistent Louise Rick bliver koblet på sagen om den unge pige, men snart involveres hun også i
opklaringen af det andet drab, da det viser sig, at hendes bedste veninde, Camilla Lind, som er
kriminalreporter ved Morgenavisen, kendte den dræbte journalist og er opsat på at grave i sagen.

Louise prøver at afholde veninden fra at involvere sig i noget, der måske er større, end hun kan overskue,
men Camilla er ikke typen, der lytter til gode råd, når hun kan lugte en god historie, og da hun kontaktes af

folk fra narkomiljøet, tager sagen en dramatisk vending.
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