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Blafferen Torben Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: På en ferie i New York forsvinder tv-direktør Lars
Amstrups lettiske kone Ingrida mens hun shopper i verdens største varehus Macy's. Hun er som sunket i
jorden og efterlader sig hverken et spor eller en forklaring. Er hun blevet kidnappet, eller har hun selv

iscenesat forsvindingsnummeret?

Tv-direktøren må tage alle de ubesvarede spørgsmål med sig tilbage til Danmark, hvor han en dag opsøges
den smukke russsiske blaffer Natasja, som han kort før afrejsen til USA gav et lift på vej til en tv-konference.
Hun synes at kende alt til hans privatliv, inklusive de hemmelige telefonnumre og e-mailen i TV-Byen. Men
det er Lars Amstrups revolutionære fortid der interesserer hende. Den fortid han har gjort alt for at fortrænge
og lægge afstand til, men som Natasja nu gør lyslevende ved at konfrontere ham med en af hans gamle

venner fra dengang, russeren Vladimir. Og han har et job til den danske tv-chef.

Blafferen er en handlingsmættet psykologisk thriller, der foruden i New York foregår i Letland, Nordsjælland
og ikke mindst TV-Byen, som forfatteren har et indgående kendskab til efter sine mange år som journalist i
DR. Men det er også en samtidsroman med portrættet af den, i hvert fald udadtil, succesrige forhenværende
filminstruktør og nuværende tv-chef som det bærende element. Lars Amstrup er kommet nemt til successerne,
men da hans kone forsvinder, begynder hans identitetsfølelse at krakelere, og til sidst har han svært ved at
finde ud af hvem han selv er og kende forskel på sine drømme og virkeligheden. Drømme der blandt andet

handler om mord.
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