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Parlando Bodo Kirchhoff Hent PDF Forlaget skriver: Karl Faller, 35, vågner på et hospital. Nytårsnat er han
blevet fundet liggende bevidstløs ved siden af en ukendt kvinde, som er blevet stukket ihjel. Mordvåbnet er
oversået med hans fingeraftryk. Som hovedmistænkt i mordet afhøres han gennem flere uger. Indicierne er

overvældende. Men den unge, kvindelige statsadvokat Suse Stein er i tvivl.
Jeg er, hvad jeg fortæller, forklarer Karl og fylder hende med historier, hvis kerne i tiltagende grad bliver
forholdet til hans afdøde far - forfatter til en populær rejsebogserie med storbyguider for single-rejsende.

Trods alle indicier ender Suse Stein med at bevise hans uskyld.
Straks efter at Karl er kommet på fri fod, rejser han til de byer hans far har beskrevet. Med kompromisløs
nysgerrighed følger sønnen i faderens fodspor i Rom, Marrakesh, Lissabon, Moskva, Buenos Aires. Især

udforsker han med ildhu farens mange erobringer i kvindeland, overbevist om at faderens veje også er veje,
der kan føre ham til kærligheden.

Men det er ikke kun Karl som følger et spor. Suse Stein er optændt af andet end at opklare en tilfældig
forbrydelse. Hun vil kende sandheden om Karl Faller - manden der ville være skyldig.
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