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Begravet Mark Billingham Hent PDF Forlaget skriver: Teenageren Luke Mullen er sidst set køre væk i en bil
med en kvinde ved rattet. Politiet tror, der er tale om en kidnapning. Kriminalkommissær Tom Thorne, der
har været kørt ud på et karrieremæssigt sidespor, bliver støvet af og udlånt til efterforskningen, for det drejer

sig ikke om en tilfældig teenager: Lukes far er pensioneret politiinspektør. Thorne stiller vanen tro de
upopulære spørgsmål. Han er overbevist om, at Tony Mullen skal grave i sine gamle sager, hvis de skal fi nde
hans søn. Men han ved også, at jo mere der bliver gravet frem, og jo længere tid der går, jo større risiko er der

for, at Luke er både død og begravet, inden de finder ham.

Begravet er sjette, selvstændige bind i serien om den utraditionelle kriminalkommissær Tom Thorne.

»Serien om Tom Thorne har for længst sikretMark Billingham rollen som klassens frække dreng i britisk
kriminallitteratur.«

- Mette Strømfeldt, Berlingske Tidende
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