
Bombemageren og hans kvinde
Hent bøger PDF

Leif GW Persson

Bombemageren og hans kvinde Leif GW Persson Hent PDF “Den engelske kollega har ladet høre fra sig,”
sagde generaldirektøren til Lisa Mattei. Det var mandag den 11. maj. Det var sådan, det begyndte, og det

indebar også slutningen på noget helt andet.

Mandag den 11. maj modtager operationsleder i Säpo, Lisa Mattei, et opkald fra sin chef. Den engelske
efterretningstjeneste har taget kontakt. Alt tyder på, at et terrorangreb mod Sverige er under opsejling, og

englænderne har en gerningsmand i kikkerten.
Lisa Mattei og hendes kolleger sætter det helt store overvågningsapparat i gang.

Sverige er i højeste beredskab. Samtidig er der noget, der tyder på, at der er en læk hos Säpo, og Lisa må
finde både den ydre og den indre fjende for at forhindre et terrorangreb.

BOMBEMAGEREN OG HANS KVINDE er en roman om en mulig forbrydelse og om at agere i en usikker
verden.

"Det er mesterligt gjort. Ustyrligt, underspillet og sarkastisk og samtidig med en livskraftig tro på at hæderlig
omhu og rettidig indgriben kan nytte, når det virkelig brænder på. Tilføjet en ganske velbegrundet
misantropisk mistanke om, at det ikke altid vil ske. På grund af lallende ledelse og inkompetence."

Nordjyske Stiftstidende★ ★ ★ ★ ★

"Som altid er Persson bedst, når han skildrer det omstændelige og langvarige efterforskningsarbejde (...)
Persson er en mester i de grå nuancers rigdom, fjernt fra det spektakulære og actionprægede som ellers har

ædt sig ind på svensk politiprosa."
Expressen

"Afgjort en af årets bedste krimier."
Borås Tidning

"Klassisk GW."
Aftonbladet
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