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Henning Juul sidder i en båd ude på en lille sø.
En mand med et våben i hænderne sidder over for ham. Ved mandens fødder ligger et lig, som snart skal
smides i vandet. Henning Juul er sikker på, at han skal lide samme skæbne. Og han ved, at det er hans egen
skyld.Det er lidt over to år siden, Henning Juul mistede sin søn i en brand, og lige siden har han kæmpet med
gåden om, hvem der satte ild til lejligheden, hvor hans og Noras lille søn omkom. De spor, Henning følger,
fører nu endelig til et svar. BANESÅR er femte og sidste bog i serien om kriminalreporter Henning Juul. Et
stort forbryderdrama og løsningen på gåden om, hvem der dræbte Henning Juuls søn. "En serie, som er 100%
anbefalelsesværdig for enhver med hang til krimi." Nordjyske Stiftstidende ★ ★ ★ ★ "...dette sidste bind (...) og hele
serien, og det er immervæk tæt på at være 1500 sider, er fandens god underholdning." Litteratursiden.dk "Nu
har alle de løse tråde fundet sammen og sløjfen er bundet, så man ikke er i tvivl om, at det nu er slut med nye
eventyr sammen med Juul.
Bøgerne er dog klar til filmatisering, og jeg håber det bliver godt, for det fortjener Enger med hans gode
serie." Bognørden.dk
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