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En forbandet dag John Madsen Hent PDF En dansk entreprenør dræbes i Irak, og hans kone voldtages. Birger

Falkenberg fra politiet, der har efterforskning som speciale, sættes på sagen. Han er ikke tilfreds med de
oplysninger han indhenter, og mener at offerets bror, Harald, måske kan løse gåden. Han indleder en jagt på
Harald, men er hele tiden et skridt bagefter. Da han endelig får fat på ham, åbner der sig, gennem en uofficiel
samtale på stationen i Glostrup, en sag, hvor han bevæger sig ud på dybt vand. Uddrag af bogen: - Alt er
gennemfotograferet. Billederne ligger i mappen, indvendte Berg. - Jeg vil gerne se mordstedet, gentog

Falkenberg i et tonefald, der ikke lagde op til modsigelse. Berg trak opgivende på skuldrene. Sket var sket.
Han havde mange andre sager at tumle med. - Jeg skal sørge for en bevogtet transport. - Bevogtet? - Tror du
at man sådan bare kan køre rundt i Bagdad og forvente at vende levende hjem. Især en vesterlænding som
dig. Falkenberg sendte ham et forskende blik og nikkede. - Ja, det går bedre for mig, fordi jeg ligner en

araber, ikke sandt? udfordrede Berg. - Var det ikke det, du ville sige? - Absolut ikke, afviste Falkenberg koldt.
- Men så tænkte... - Skal vi ikke skifte emne og holde os til den sag, jeg er kommet herned for. Om

forfatteren: John Madsen debuterede i 1999 med en historisk roman "Storbondens søn" efterfulgt af krimien
"Mellem linierne". Siden er det gået slag i slag med bøger i samme genrer. Fjorten bøger er det blevet til. I de
unge år studerede John Madsen et par år i New York, sejlede syv år ude på Østen som officer i handelsflåden,

og tilbragte derefter et par år i Grønland, især Nordøstgrønland.

 

En dansk entreprenør dræbes i Irak, og hans kone voldtages. Birger
Falkenberg fra politiet, der har efterforskning som speciale, sættes på
sagen. Han er ikke tilfreds med de oplysninger han indhenter, og
mener at offerets bror, Harald, måske kan løse gåden. Han indleder
en jagt på Harald, men er hele tiden et skridt bagefter. Da han

endelig får fat på ham, åbner der sig, gennem en uofficiel samtale på
stationen i Glostrup, en sag, hvor han bevæger sig ud på dybt vand.
Uddrag af bogen: - Alt er gennemfotograferet. Billederne ligger i
mappen, indvendte Berg. - Jeg vil gerne se mordstedet, gentog

Falkenberg i et tonefald, der ikke lagde op til modsigelse. Berg trak
opgivende på skuldrene. Sket var sket. Han havde mange andre sager



at tumle med. - Jeg skal sørge for en bevogtet transport. - Bevogtet? -
Tror du at man sådan bare kan køre rundt i Bagdad og forvente at
vende levende hjem. Især en vesterlænding som dig. Falkenberg

sendte ham et forskende blik og nikkede. - Ja, det går bedre for mig,
fordi jeg ligner en araber, ikke sandt? udfordrede Berg. - Var det ikke
det, du ville sige? - Absolut ikke, afviste Falkenberg koldt. - Men så
tænkte... - Skal vi ikke skifte emne og holde os til den sag, jeg er

kommet herned for. Om forfatteren: John Madsen debuterede i 1999
med en historisk roman "Storbondens søn" efterfulgt af krimien

"Mellem linierne". Siden er det gået slag i slag med bøger i samme
genrer. Fjorten bøger er det blevet til. I de unge år studerede John

Madsen et par år i New York, sejlede syv år ude på Østen som officer
i handelsflåden, og tilbragte derefter et par år i Grønland, især

Nordøstgrønland.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En forbandet dag&s=dkbooks

