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Marlin & Co Ole Nybo Hent PDF Forlaget skriver: Den Forsvundne Kendisdatter: En kendt persons datter er
forsvundet. Marlin & Co får opgaven, der kræver absolut diskretion. Her bliver Jerry, detektivbureauets ejer,
Z, bureauets tekniske nørd og Fie, den tjekkede detektiv, sat på hård prøve i en kompliceret sag, der ryster
skeletterne ud af skabet...og lidt til. Snart står Marlin & Co overfor større udfordringer end de, den ellers

meget strukturerede Jerry havde forudset Alt sker selvfølgelig i blodtrykspressende spænding.
Hittet, der dræbte: Marlin & Co møder en prominent rockmusiker. Men bag rampelyset er noget rivende galt.

Ærgerrige bagmænd, psykotiske bandmedlemmer, groupier, fordrukne koner. Alt er i spil i denne
sprængfyldte, dramatiske cocktail, men så…..

Dødens Stik: Detektiverne fra Marlin & Co bringes ud på en opgave, hvor hårdkogte kriminelle jager.
Korrupte videnskabsmænd er en del af den fobi-udløsende opgave, som teamet skal løse. Et mystisk dødsfald,

med mange vidner
”…De er ganske gode og spændende. Du kommer hurtigt til at kende personerne. Det er de samme

gennemgående personer i alle 3 kriminoveller.”
”…Historierne er rigtig godt fortalt, og bestemt læseværdige. Så har du lige lidt tid til en kriminovelle - så

prøv disse.”
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