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Vildspor Martin Bavngaard Hent PDF Frede Asmussen har en rig kone og mangler ingenting. Men et ønske
om et helt andet liv, end det han har, har besat ham. Og i de fremtidsplaner han lægger, er der ikke plads til
andre end Asmussen selv. På et kursus for kørekortfradømte, i bekvem afstand fra den kronjyske hjemby,
finder han en ung forkommen fyr. Og selv om Leif ikke er den fødte hitman, accepterer han Asmussens pris

for at torpedere og dræbe konen en morgen, hun motionerer på de små veje ikke langt fra hjemmet.
Men noget går galt, Asmussen har stadig en kone for meget, og Leif mangler desperat penge, mange penge …

Det bliver til mord, flere mord, og sagernes opklaring er overladt til vicekriminalkommissær Marianne
Iversen, der er ny ”mand” i sædet på politistationen i Randers. Det er et svært job, hun har, for kriminaliteten
er tilsyneladende alle vegne, som en del af en livsform i det kronjyske, hvor Niels Ebbesøn for over 670 år

siden tog livet af den kullede greve.

Vildspor er en original dansk kriminalroman. Knivskarpt og realistisk belyser Martin Bavngaard og Karin
Hede ikke blot politiets og pressens arbejde. Vildspor tegner samtidig et foruroligende billede af livet i

Danmark.
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fremtidsplaner han lægger, er der ikke plads til andre end Asmussen
selv. På et kursus for kørekortfradømte, i bekvem afstand fra den
kronjyske hjemby, finder han en ung forkommen fyr. Og selv om
Leif ikke er den fødte hitman, accepterer han Asmussens pris for at
torpedere og dræbe konen en morgen, hun motionerer på de små veje

ikke langt fra hjemmet.
Men noget går galt, Asmussen har stadig en kone for meget, og Leif
mangler desperat penge, mange penge … Det bliver til mord, flere
mord, og sagernes opklaring er overladt til vicekriminalkommissær
Marianne Iversen, der er ny ”mand” i sædet på politistationen i
Randers. Det er et svært job, hun har, for kriminaliteten er

tilsyneladende alle vegne, som en del af en livsform i det kronjyske,
hvor Niels Ebbesøn for over 670 år siden tog livet af den kullede

greve.

Vildspor er en original dansk kriminalroman. Knivskarpt og
realistisk belyser Martin Bavngaard og Karin Hede ikke blot politiets

og pressens arbejde. Vildspor tegner samtidig et foruroligende
billede af livet i Danmark.

krimi, politiromaner, lejemordere, Randers, Danmark



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Vildspor&s=dkbooks

