
EN LILLE OND HANDLING 
Inspector Lynley og Barbara Havers møder nye udfordringer i 
Italien. Barbaras lille veninde, niårige Hadiyyah, bliver bort-
ført, hendes far anklages for meddelagtighed, og så sker 
der et mistænkeligt dødsfald …

Elizabeth George   

En ny inspector Lynley-roman 
I forsøget på at hjælpe sin ven Taymullah Azhar, hvis datter, er blevet 
bortført af sin mor til Italien, er Barbara Havers på vej ind i en 
alvorlig konflikt med loven. Situationen forværres yderligere, da 
datteren forsvinder sporløst. Barbaras gamle ven og partner, Thomas 
Lynley, sendes til Toscana for at bistå, men opdager snart, at alle spor 
peger mod London og barnets far. Lynley står i et ubehageligt 
dilemma – skal han beskytte Barbara eller være loyal mod jobbet som 
politimand? Netop som det tilsyneladende lysner i horisonten, sker 
der i Italien et uventet, mistænkeligt dødsfald. Er det mord? Thomas 
Lynley står i et nyt dilemma.

Elizabeth Georges anmelderroste serie om politikommissær Thomas 
Lynley og politiassistent Barbara Havers har placeret hende på den 
internationale bestsellerliste i to årtier og viser, hvorfor hun 
anerkendes som en mester i engelsk mysterium. 

Dette er den 18. selvstændige bog i serien om inspector Lynley - og den 
første, der foregår uden for Storbritanien. 

ELIZABETH GEORGE  er født i Ohio, USA, og debuterede med En fars begær i 1988. Romanen introducerede det 
umage makkerpar Thomas Lynley, adelig politiinspektør ved Scotland Yard, og Barbara Havers, hans assistent fra et 
ganske andet lag i samfundet. Dette er den 18. selvstændige bog i serien om inspector Lynley.
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