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Søsteren Kjell Ola Dahl Hent PDF Frank Frølich har sagt sit job i politiet op og er begyndt som

privatefterforsker. På vej hjem fra en rutineopgave for et forsikringsselskab møder han den farverige Matilde
og forelsker sig hovedkulds. Mødet bliver startskuddet til en række hændelser, hvor Frølich først bliver
involveret i en personeftersøgning, der skal hjælpe en asylansøger (og Matilde), men som i virkeligheden
dækker over noget andet og farligere. Han bliver kastet direkte ud i en brandvarm storpolitisk affære om
passagerfærgen Sea Breeze, der for år tilbage under mystiske omstændigheder gik i brand og krævede flere

end 150 dødsofre. Og pludselig befinder Frølich sig ubehageligt centralt i politiets efterforskning af drabet på
en forfatter, der skrev kontroversielt om både asylpolitik og Sea Breeze. SØSTEREN er en krimi om

desperate handlinger, og om hvordan magtinstanserne i et samfund kan have indvirkning på det enkelte
menneskes skæbne.

 

Frank Frølich har sagt sit job i politiet op og er begyndt som
privatefterforsker. På vej hjem fra en rutineopgave for et

forsikringsselskab møder han den farverige Matilde og forelsker sig
hovedkulds. Mødet bliver startskuddet til en række hændelser, hvor
Frølich først bliver involveret i en personeftersøgning, der skal

hjælpe en asylansøger (og Matilde), men som i virkeligheden dækker
over noget andet og farligere. Han bliver kastet direkte ud i en

brandvarm storpolitisk affære om passagerfærgen Sea Breeze, der for
år tilbage under mystiske omstændigheder gik i brand og krævede

flere end 150 dødsofre. Og pludselig befinder Frølich sig ubehageligt
centralt i politiets efterforskning af drabet på en forfatter, der skrev
kontroversielt om både asylpolitik og Sea Breeze. SØSTEREN er en
krimi om desperate handlinger, og om hvordan magtinstanserne i et



samfund kan have indvirkning på det enkelte menneskes skæbne.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

