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P for paranoia Sue Grafton Hent PDF Forlaget skriver: Dr. Dowan Purcell havde været forsvundet i ni uger, da
Kinsey fik opkaldet, der bad hende om at tage sagen. Purcell var en fremtrædende læge og politiet havde
gjort et grundigt stykke arbejde. Purcell havde ingen kendte fjender og syntes tilfreds med sit liv. Både

personale og patienter var glade for ham. Han elskede sin anden kone, Crystal, og forgudede deres to-årige
søn.  

Det var ikke Crystal der kontaktede Kinsey. Det var Purcells ekskone, Fiona. Alt ved deres møde gjorde
Kinsey urolig. Fionas måde at være på var ubetænksom og hendes forventninger urealistiske. Kinseys
instinkter sagde hende at hun skulle sige nej til jobbet, men sagde alligevel tøvende ´ja´. Det var en

beslutning, hun ville komme til at fortryde.

I undersøgelserne af Purcells mystiske forsvinden, brager Kinsey ind i en mur af spekulationer. Politiet tror
han gik på druktur, og er for flov til at komme hjem. Fiona er sikker på, han forsvandt for at komme væk fra
Crystal og Crystal er lige så sikker på at han er død. Personalet på plejehjemmet er overbevist om at han er
blevet kidnappet, og en af hans døtre, har spurgt et medie til råds og tror at han er fanget et mørkt sted,

selvom hun ikke ved hvor. Rent held fører Kinsey i en helt anden retning, og hun finder sig selv fanget i en
verden, hvor forstillelse og dobbeltspil er realiteterne, og sandheden flygtigt glimter uden for hendes

rækkevidde, hun sætter sit liv ind på sin intuition.

Om forfatteren:
Sue Grafton, f. 1940, amerikansk forfatter, der har vundet stor popularitet med sine femikrimier om den
kvindelige privatdetektiv Kinsey Millhone, der går i brechen for sine overvejende kvindelige klienter i

Californien. Serien af romaner følger alfabetet og blev indledt med A Is for Alibi (1982, da. A for alibi, 1991).
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