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Voldsspiralen Erik Hauervig Hent PDF En ældre dame bliver udsat for groft overfald og slået ned på Valby
Langgade. Mistanken falder på Mehmet og Adem, som også transporterer hash for en større leverandør på
Christiania. Den gamle dame på Valby Langgade er langt fra deres første offer, og en dag viser det sig, at de
kommer til at overfalde den forkerte – hun er nemlig mor til den skruppelløse advokat, Ulrik Langer, der
beslutter sig for at tage loven i egen hånd. Han hyrer to østeuropæiske kriminelle til at gøre det af med
Mehmet og Adem, og da Adems bror, der sidder inde for vold, flygter fra fængslet, er der lagt op til et
blodbad på Københavns gader. Bjørn Agger og hans team fra Station City får nok at se til, mens volden

fortsætter sin nedadgående spiral…

Erik Hauervig (f. 1949) var i mange år ansat ved Københavns politi og arbejdede ti år på Vesterbros gader,
hvor han målrettet bekæmpede prostitution og kvindehandel. I 2012 debuterede Erik Hauervig med krimien
"Det onde netværk", som er baseret på hans barske oplevelser som politimand i det københavnske natteliv. I

samme serie af autentiske krimier er udkommet "Nemesis" og "Tak for sidst".

 

En ældre dame bliver udsat for groft overfald og slået ned på Valby
Langgade. Mistanken falder på Mehmet og Adem, som også

transporterer hash for en større leverandør på Christiania. Den gamle
dame på Valby Langgade er langt fra deres første offer, og en dag
viser det sig, at de kommer til at overfalde den forkerte – hun er

nemlig mor til den skruppelløse advokat, Ulrik Langer, der beslutter
sig for at tage loven i egen hånd. Han hyrer to østeuropæiske

kriminelle til at gøre det af med Mehmet og Adem, og da Adems
bror, der sidder inde for vold, flygter fra fængslet, er der lagt op til et
blodbad på Københavns gader. Bjørn Agger og hans team fra Station

City får nok at se til, mens volden fortsætter sin nedadgående
spiral…

Erik Hauervig (f. 1949) var i mange år ansat ved Københavns politi
og arbejdede ti år på Vesterbros gader, hvor han målrettet

bekæmpede prostitution og kvindehandel. I 2012 debuterede Erik
Hauervig med krimien "Det onde netværk", som er baseret på hans
barske oplevelser som politimand i det københavnske natteliv. I

samme serie af autentiske krimier er udkommet "Nemesis" og "Tak
for sidst".

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


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


