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en falleret kunstner er omkommet. Noget tyder på, at branden er påsat, men hvorfor skulle de to dø?

Banks og Cabbot får travlt med efterforskningen, for mens asken stadig er lun, bliver Eastvale ramt af endnu
en gådefuld brand.
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Robinson er en underholdende forfatter, der er god til at formidle stemninger og landskaber, så tågen i
Yorkshire kryber helt ind under huden på læseren. "Et spor af ild" er ikke nogen undtagelse: en klassisk,

velskrevet krimi af den slags, der er svær at lægge fra sig. - Sus Nørding, Holte Bibliotek

 

En kold januarmorgen kaldes chefkriminalinspektør Alan Banks og
kriminalinspektør Annie Cabbot ud til kanalen i Eastvale. To

pramme er brændt, og en ung stofmisbruger og en falleret kunstner
er omkommet. Noget tyder på, at branden er påsat, men hvorfor

skulle de to dø?

Banks og Cabbot får travlt med efterforskningen, for mens asken
stadig er lun, bliver Eastvale ramt af endnu en gådefuld brand.

Peter Robinson er født i Yorkshire i 1950. Han bor nu i Toronto med
sin kone. Den internationalt prisbelønnede serie er oversat til 16

sprog.

OM BOGEN
Robinson er en underholdende forfatter, der er god til at formidle

stemninger og landskaber, så tågen i Yorkshire kryber helt ind under
huden på læseren. "Et spor af ild" er ikke nogen undtagelse: en

klassisk, velskrevet krimi af den slags, der er svær at lægge fra sig. -
Sus Nørding, Holte Bibliotek
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