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Knoglekræmmerens vals Stuart MacBride Hent PDF Forlaget skriver: Kriminalassistent Callum MacGregor
havde en lovende karriere foran sig, lige til han begik en skæbnesvanger fejl. Nu er han placeret i den

afdeling, hvor alle de udstødte, ballademagerne og de kompromitterede betjente ender. Han har absolut ingen
forhåbninger om at komme til at tage del i en mordefterforskning igen. Men da et antikt mumie bliver fundet
på en losseplads, bliver det Callums opgave at finde ud af, hvilket museum det er stjålet fra. Snart finder han

ud af, at der er en forbindelse til en sag med tre forsvundne mænd og det hele bliver pludselig mere
interessant. Ved en fejl får han og hans afdeling lov til at beholde sagen, som viser sig at blive den største i
Oldcastle nogensinde. Ingen forventer at de vil lykkes med opklaringen, men lige nu er de det eneste, der står
mellem morderens ofre og en langsom død. Spørgsmålet er, kan de bevise det modsatte før morderen slår til

igen?
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