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Blindebuk Arne Dahl Hent PDF Det er en varm sommer i Europa. I Amsterdam overvåger Opcop en liga, der
organiserer menneskehandel. Ved Hornstull i Stockholm dør en mand i et hav af blod, og i Haag, hvor
Europol fejrer flytningen til et nyt hovedkvarter, bliver en EU-kommissær offer i en afpresningssag.

Paul Hjelm er tvunget til at have overblikket – og til at ty til brutale håndgribeligheder. Ad uofficielle veje
havner han midt i afpresningssagen, der udspringer af et lovforslag om bæredygtig energi. Men ingen slås

ustraffet mod giganterne.

Opcop, Europols operative enhed, der har til opgave at bekæmpe international kriminalitet, er i gang med en
omfattende overvågning af en liga, der bedriver menneskehandel med roma-tiggere. Samtidig skal et
lovforslag om bæredygtig energi fremlægges i EU – men mægtige kræfter mobiliserer imod det.

De tidligere A-gruppemedlemmer Paul Hjelm, Kerstin Holm og Arto Söderstedt og deres nye kolleger Jutta
Beyer, Felipe Navarro og Miriam Hershey bliver tvunget til at omprioritere, da det viser sig, at hele Europas
fremtid står på spil. Men hvem står egentlig bag alle de tiggere, der breder sig ud over Europa? Og hvilken
forbindelse har de til den afpresnings-mms, som anonymt bliver sendt til EU’s miljøkommissær? Og til den

tiltagende racisme i Europa?

Da det hele ser håbløst ud, kontakter Paul Hjelm i al hemmelighed sin gamle kollega fra A-gruppen, den
pensionerede Gunnar Nyberg, og sender ham direkte ind i løvens hule.

BLINDEBUK er tredje, selvstændige bog i en planlagt kvartet. De første bøger i serien er HVISKELEG og
STOLELEG.

"Det hele som sædvanlig pakket ind i en underfundig, men gnistrende stil af den slags, hvor læseren gang på
gang lige må genlæse en sætning eller en dialog for at trække nydelsen lidt længere ud."

Jyllands-Posten ★★★★★

"Igen leverer Arne Dahl en velskrevet og velturneret politikrimi med træk af science fiction, uden at hans
aktuelle og nærværende politiske brod stækkes."

Politiken

"Alt i alt er Blindebuk et overflødighedshorn fra en af tidens bedste krimiforfattere og bogen anbefales
hermed varmt."
Weekendavisen

"Arne Dahl-krimier er kvalitetskrimier - og det gælder også denne tredje i serien om den inter-europæiske
politienhed Opcop-gruppe med Paul Hjelm i spidsen."

Ekstra Bladet

"'Blindebuk' er en fremragende krimi, der også - indimellem - kalder på eftertanke."
Kristeligt Dagblad

"Historien er spændende fortalt med mange pudsige detaljer."
Lolland-Falsters Folketidende

 

Det er en varm sommer i Europa. I Amsterdam overvåger Opcop en
liga, der organiserer menneskehandel. Ved Hornstull i Stockholm dør
en mand i et hav af blod, og i Haag, hvor Europol fejrer flytningen

til et nyt hovedkvarter, bliver en EU-kommissær offer i en
afpresningssag.

Paul Hjelm er tvunget til at have overblikket – og til at ty til brutale



håndgribeligheder. Ad uofficielle veje havner han midt i
afpresningssagen, der udspringer af et lovforslag om bæredygtig

energi. Men ingen slås ustraffet mod giganterne.

Opcop, Europols operative enhed, der har til opgave at bekæmpe
international kriminalitet, er i gang med en omfattende overvågning
af en liga, der bedriver menneskehandel med roma-tiggere. Samtidig
skal et lovforslag om bæredygtig energi fremlægges i EU – men

mægtige kræfter mobiliserer imod det.

De tidligere A-gruppemedlemmer Paul Hjelm, Kerstin Holm og Arto
Söderstedt og deres nye kolleger Jutta Beyer, Felipe Navarro og

Miriam Hershey bliver tvunget til at omprioritere, da det viser sig, at
hele Europas fremtid står på spil. Men hvem står egentlig bag alle de
tiggere, der breder sig ud over Europa? Og hvilken forbindelse har
de til den afpresnings-mms, som anonymt bliver sendt til EU’s
miljøkommissær? Og til den tiltagende racisme i Europa?

Da det hele ser håbløst ud, kontakter Paul Hjelm i al hemmelighed
sin gamle kollega fra A-gruppen, den pensionerede Gunnar Nyberg,

og sender ham direkte ind i løvens hule.

BLINDEBUK er tredje, selvstændige bog i en planlagt kvartet. De
første bøger i serien er HVISKELEG og STOLELEG.

"Det hele som sædvanlig pakket ind i en underfundig, men
gnistrende stil af den slags, hvor læseren gang på gang lige må
genlæse en sætning eller en dialog for at trække nydelsen lidt

længere ud."
Jyllands-Posten★★★★★

"Igen leverer Arne Dahl en velskrevet og velturneret politikrimi med
træk af science fiction, uden at hans aktuelle og nærværende

politiske brod stækkes."
Politiken

"Alt i alt er Blindebuk et overflødighedshorn fra en af tidens bedste
krimiforfattere og bogen anbefales hermed varmt."

Weekendavisen

"Arne Dahl-krimier er kvalitetskrimier - og det gælder også denne
tredje i serien om den inter-europæiske politienhed Opcop-gruppe

med Paul Hjelm i spidsen."
Ekstra Bladet

"'Blindebuk' er en fremragende krimi, der også - indimellem - kalder
på eftertanke."

Kristeligt Dagblad



"Historien er spændende fortalt med mange pudsige detaljer."
Lolland-Falsters Folketidende

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Blindebuk&s=dkbooks

