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Fly 189 M. R. Hall Hent PDF Forlaget skriver: Da Fly 189 styrter ned i Bristolkanalen får ligsynsdommer
Jenny Cooper en sag om en ensom sømand hvis båd åbenbart er blevet ramt af flyet. Han skyller op på

bredden sammen med den 10-årige Amy Patterson, som var passager i flyet.
En større undersøgelse går i gang for at finde ud af årsagen til styrtet, og Jenny begynder at stille spørgsmål
som myndighederne ikke så gerne vil have stillet. Hvordan kunne et så teknisk avanceret fly - angiveligt

sikret mod menneskelige fejltagelser - svigte så fatalt? Hvorfor var Amy Patterson blevet ombooket til netop
dette fly? Og hvad havde de mange magtfulde mennesker om bord til fælles?

Jenny er fristet til at overdrage sagen til det officielle ligsyn, men presset fra en sørgende mor får hende til at
tage kampen op.

Fjerde, selvstændige bog i serien om ligsynsdommeren Jenny Cooper.
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