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Av kött och blod John Harvey boken PDF För femton år sedan försvann Susan Blacklock spårlöst och trots en
massiv insats lyckades polisen aldrig hitta henne. Två män, Shane Donald och Alan McKeirnan, greps men
var tvungna att släppas i brist på bevis. Ett år senare blev de båda dömda för våldtäkt och mord på en ung
flicka. Kriminalkommissarie Frank Elder som ledde sökandet efter Susan har nu dragit sig tillbaka från
polisen för att leva ett stillsamt liv långt borta från storstaden. Men när han får höra att Shane Donald har
blivit villkorligt frigiven väcks de plågsamma minnena av det olösta fallet åter till liv. Då ytterligare en ung
kvinna hittas mördad får polisen vykort från en som säger sig vara gärningsmannen. Frank känner sig tvingad

att ingripa, ovetande om att han utsätter hela sin familj för livsfara.
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