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Det svageste led Lotte Dalgaard Hent PDF En teenagepige bliver skudt i Nordsjælland. Kort tid efter findes
en mandlig førtidspensionist dræbt på Ærø. De to ofre er skudt med samme våben. Senere på sommeren
mister en midaldrende, kvindelig sagsbehandler fra Bornholm livet. Ingen kan se, hvad de tre ofre har til
fælles. Og hvorfor vil nogen dem til livs? Er der en seriemorder på spil, eller ligger der noget andet bag?

Line Lyng dækker skuddrabene for Regionalavisen Nordsjælland. Gerningsmanden slår til flere gange. Hver
gang et nyt sted i landet. Ingen kan vide sig sikker. Line har igen fundet sammen med Jonas. De har fået
datteren Frida, og Jonas har været i alkoholbehandling. Men de destruktive mønstre fortsætter, og 41-årige

Line må give slip på drømmen om et harmonisk familieliv.

Det svageste led er en fortælling om hævn, stærke venskaber og umulig kærlighed. En spændingsroman, der
blander krimigenren med en kvindes udviklingshistorie.

Zentropa har købt filmrettighederne til Tvillingesagen - den første bog om Line Lyng - optagelserne går efter
planen i gang i 2016. BEMÆRK - NY INDLÆSNING AF NINA CHRISTRUP PR. NOVEMBER 2018.
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