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Den dag alt går ad helvede til regner det. En desperat mand dukker op på strafferetsadvokat Martin Benners
kontor og fortæller, at hans søster har brug for hjælp. Men søsteren er død. Før hun begik selvmord, tilstod
hun fem mord. I aviserne blev hun kaldt seriemorder og fik tilnavnet Sara Texas. Nu vil hendes bror rense
hende - og samtidig finde hendes forsvundne søn, Mio. Sagen virker håbløs. Martin Benner har stort set alt.
Charme, penge, karriere, kvinder, et lille barn. Men han har også sine svagheder. Først og fremmest har han
svært ved at sige nej til en udfordring. Og da han vælger at se nærmere på sagen om Sara Texas, bliver han

forvandlet fra advokat til en brik i et spil med så høje indsatser, at han risikerer at miste alt.

 

LOTUS BLUES er en nervepirrende thriller og første del af en serie på to om Martin Benner. Anden del
hedder MIOS BLUES.

 

Berlingske, 5 stjerner ? ? ? ? ?

 

". kan man nyde både rapt sprog og forceret evig ungdom i en flot komponeret og sproggnistrende
advokatkrimi." Jyllands-Posten, 4 stjerner ? ? ? ?

 

"...helt enormt spændende, og det labyrintiske plot holder hele vejen igennem med masser af overraskende
indslag." Bogblogger.dk

 

"Jeg var fanget fra første færd, siderne vendte sig selv - og faktisk er eneste klagepunkt, at der er alt for længe
til foråret, hvor anden og sidste del kommer i de danske boghandler." Bognørden.dk

 

"Kristina Ohlsson [...] er altså den største thriller-dronning, jeg længe har stiftet bekendtskab med."
Livetidukkehuset.dk (5 af 5 stjerner)

 

"Overraskende, medrivende og spændende som en ægte labyrintkrimi." Lolland-Falsters Folketidende

 

"I det hele taget fremstår Kristina Ohlsson, der selv har en fortid i det svenske rigspoliti, som det måske
stærkeste krimikort i nabolandet." Politiken ? ? ? ? ?
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