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Tennison Lynda La Plante Hent PDF Forlaget skriver: Danske tv-seere mødte første gang Jane Tennison i tv-
serien Mistænkt, levendegjort af Helen Mirren.

I denne bog vender forfatteren tilbage og fortæller os forhistorien: Den unge Jane Tennison er i 1973 netop
begyndt som ung betjent i Londons politi - lidt naiv og famlende, men med potentiale til at blive den dygtige

kriminalkommissær vi kender.

En ung pige findes myrdet, og under arbejdet med opklaringen af mordet, kommer Jane på sporet af en anden
forbrydelse, et muligt bankkup. Et omhyggeligt opklaringsarbejde går i gang og fører til en dramatisk

slutning.

"Fængslende ny historie fra skaberen af tv-serien Mistænkt."
- Heat Magazine

"Hurtig, spændende og en forrygende historie."
- The Sun

"La Plante viser sin evne til at bruge troværdige detaljer, der giver hendes portræt af dagligdagen på en
politistation et skær af autenticitet."

- Sunday Telegraph

"Klassisk Lynda. Fremragende læsning."
- Martina Cole

"En drøngod historisk krimi . en collage af East End-forbrydelse, sexismen som kvindelige betjente mødte,
og korruption af ´han faldt ned ad trappen´-typen i halvfjerdsernes fængsler."

- Mail on Sunday

"La Plante er fantastisk til at beskrive detaljerne i politiets arbejde . Tempoet er hæsblæsende, og plottet er
fyldt med herlige forviklinger og overraskelser."

- Independent on Sunday

"La Plante er en fremragende historiefortæller. Der er psykologisk indsigt . og en fortælleglæde der vil få dig
til at læse videre."

- CrimeFictionLover.com
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