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Lange sorte negle Therese Philipsen Hent PDF Forlaget skriver: En dag ringer fhv FBI-agent Molly Crawford
overraskende på PK Per Rolands dør i Ballerup. Hun er en gammel ven, men baggrunden er alvorlig: En

amerikansk seriemorder er sporet til København. Hans specialitet er unge piger, hvis negle han lader lakere
sorte for derefter at trække dem af en for en og efterlade dem som spor til politiet. Når den sidste er trukket af,

dræber han pigen. Medmindre han bliver træt af hende inden. 

Snart begynder sorte negle da også at dukke op forskellige steder i København, og Roland og Molly leder om
kap med tiden. Men manden har en helt særlig årsag til at besøge Danmark, et regnskab der skal gøres op, og
da der viser sig en forbindelse til en sag, som PA Liv Moretti efterforsker i Nordsjælland, en sag om dræbte
piger, som nogen har gravet ned i eksisterende kirkegårdsgrave, får Roland og Liv endelig den brik, de har

manglet.
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