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Blindgyde Jørn Lier Horst Hent PDF En forsvindingssag står i stampe, og William Wisting er under stort
pres ...

Sammen med sin et-årige datter flytter alenemoderen Sofie Lund ind i et hus hun har arvet efter sin morfar.
Morfaderen var en meget vanskelig og tilmed berygtet mand, og Sofie har hyret hjælp til at rengøre huset, og
tømme det for alle hans efterladenskaber. Det eneste der står tilbage er et låst pengeskab, boltet til gulvet i

kælderen.

Men der ligger noget i pengeskabet. Noget, der vil overraske ikke bare Sofie Lund, men alle på politigården i
Larvik. Et fund, som vil sætte fart i en sag, der har plaget efterforskningsleder William Wisting længe, og som

har gjort ham til målskive for stor kritik både internt på politigården og i medierne. Nu øjner Wisting en
åbning i sagen. Men i så fald må han gå på tværs af alle loyalitetsbånd, og undergrave tilliden til det system

han selv er en del af.

”Blindgyde” er indlæst som lydbog af Torben Sekov i 2016 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio
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