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I fædrenes fodspor Oliver Bottini Hent PDF En våd og tåget oktoberdag er Paul Niemann alene hjemme med
sin søn. Stemningen er trykket, familien er i opløsning, og Paul går og grubler over fremtidsudsigterne, konen
og børnene. Er det en krise, de skal igennem, eller har de nået en skillevej? Pludselig dukker en fremmed

mand frem af disen i familien Niemanns have. Han forsvinder igen, men om natten trænger han ind i huset og
truer med det bibelske citat: „Det er nu mit hus. Jeg kommer tilbage om syv dage.“ Hvem er denne mand?

Hvorfor står han præcis her og truer familien på livet? Det bliver kriminalkommissær Louise Boní fra politiet
i Freiburg, der skal udrede det mysterium. Jagten på sandheden om den fremmedes og familien Niemanns
historie sender hende på en rejse til Østeuropa. Men den fremkalder samtidig spørgsmålet om, hvor Louise

selv hører til og stiller hende i sidste ende over for et afgørende valg: Skal hun give efter for sin egen
hævntrang eller gå tilgivelsens vej?

I fædrenes fodspor er tredje fritstående bog i Oliver Bottinis prisvindende og anmelderroste krimiserie om
kriminalkommissær Louise Boní. En tankevækkende og atmosfærefyldt krimi om identitet, hjemstavn og

hævn.
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