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William Wisting: Del 5.

William Wisting är en erfaren utredare vid polisen - rättskaffens,
sympatisk och samvetsgrann. I Grottmannen kommer döden honom
obehagligt nära när det i grannhuset hittas en man som varit död i
fyra månader. Liket sitter uttorkat i tv-fåtöljen framför en flimrande
skärm, läpparna är tillbakadragna och blottar de svartgula tänderna.
Mannen liknar mest en mumie. Det finns inga tecken på våld, man

misstänker inget brott.

Wistings dotter Line, som är kriminalreporter, blir illa berörd. Hur
kan en människa som lever mitt i samhället vara så ensam att ingen
saknar honom under så lång tid? Hon beslutar sig för att skriva en
featureartikel om mannen och börjar intervjua grannar och gamla

skolkamrater.

Nästan samtidigt hittas ännu ett lik, en man som också varit död i
flera månader och som nästan är omöjlig att identifiera. I hans ficka



ligger en lapp med fingeravtryck - fingeravtryck som tillhör en
amerikansk seriemördare som är efterlyst av FBI. Är det den döde
som är seriemördaren eller går det sistnämnde lös i Norge? Finns det

kopplingar mellan de två gamla liken?
Detta blir upptakten till den största jakten någonsin i landet på en

misstänkt, och det är avgörande att inget läcker ut till pressen, vilket
också skapar spänningar mellan Line och hennes pappa.

JØRN LIER HORST (f. 1970) har arbetat som utredare vid polisen i
Vestfold och räknas i dag som en av de främsta

kriminalromanförfattarna i Norden. Horst har rönt stor framgång och
fått flera litterära priser -Jakthundarna (Lind & Co, 2014) belönades
med både Glasnyckeln och Rivertonpriset. Han jämförs ofta med Jo

Nesbø och Sjöwall/Wahlöö.

Om Jakthundarna:

"otroligt gediget [...] bättre än Jo Nesbø"
Magnus Utvik, SVT

"lysande [...] Min favorit just nu"
Ingalill Mosander, Aftonbladet
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