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Advokat Martin Benners liv er langsomt men sikkert ved at falde fra hinanden: Han er mistænkt for mord, og
han har en mafialignende organisation på nakken. Organisationens leder tilbyder ham en løsning: find Mio!

 

Den fireårige Mio forsvandt fra sin børnehave, samme dag som hans mor, Sara Texas, begik selvmord. Martin
følger desperat de få spor, der findes. Den forsvundne Mio er ikke Martins eneste problem. Han må også finde
ud af, hvem det er, der forsøger at få ham til at fremstå som gerningsmand til mord, han ikke har begået. Han
bliver mere og mere paranoid, som tiden går, for det må være en, der er tæt på ham. Som tiden går, vokser

Martins dilemma: kan han redde både Mio og sig selv?

 

MIOS BLUES starter, hvor den dramatiske thriller LOTUS BLUES slutter.
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Advokat Martin Benners liv er langsomt men sikkert ved at falde fra
hinanden: Han er mistænkt for mord, og han har en mafialignende
organisation på nakken. Organisationens leder tilbyder ham en

løsning: find Mio!

 

Den fireårige Mio forsvandt fra sin børnehave, samme dag som hans
mor, Sara Texas, begik selvmord. Martin følger desperat de få spor,
der findes. Den forsvundne Mio er ikke Martins eneste problem. Han
må også finde ud af, hvem det er, der forsøger at få ham til at fremstå
som gerningsmand til mord, han ikke har begået. Han bliver mere og
mere paranoid, som tiden går, for det må være en, der er tæt på ham.
Som tiden går, vokser Martins dilemma: kan han redde både Mio og

sig selv?

 

MIOS BLUES starter, hvor den dramatiske thriller LOTUS BLUES
slutter.
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