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Snaren Lilja Sigurdardóttir Hent PDF Forlaget skriver: Sonja er flygtet til Florida med sin søn, Tómas, og
tror, at hun omsider er undsluppet den fælde, som en flok skruppelløse narkobaroner har lagt for hende. Men

da Tómas bliver bortført, bliver hun med ét slået tilbage til start og må vende tilbage til Island igen.  

I Reykjavik afventer Sonjas elskerinde, Agla, en dom for finanssvindel. Hun har desuden lånt penge af nogle
ekstremt magtfulde mænd, som ikke skyr nogen midler for at få dem igen, og som om det ikke var nok,

nægter Sonja også at se hende. 

Sammen med toldbetjenten Bragi lægger Sonja en plan, der skal få ram på narkobaronerne og bringe Tómas
sikkert hjem igen. Men det er lettere sagt end gjort. Endnu en gang føler Sonja, hvordan nettet strammes om

hende, og hun indser, at hun risikerer at bringe ikke bare sig selv, men alle omkring sig i fare.

Snaren er andet selvstændige bind i den prisbelønnede islandske krimiforfatters Reykjavik Noir-trilogi om
den smukke kokainsmugler Sonja
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