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Mistanke om vold Dror Mishani Hent PDF En dag finder man en kuffert med en bombe i nærheden af en
vuggestue i den stille Tel Aviv-forstad Holon, politikommissær Avraham Avrahams distrikt. Et par timer
senere ringer en anonym stemme med beskeden: Kufferten var kun begyndelsen. Stemmen viser sig at tale
sandt. Kommissær Avraham er netop vendt hjem til Israel efter en lang ferie, et forsøg på at komme sig over
sin sidste mordsag, da han må rykke ud igen. Blandt de mistænkte er en far til to, som tilsyneladende er

flygtet. Har han noget med bomben at gøre? Eller flygter han fra noget andet, noget langt værre? Den nye sag
bliver Avrahams mulighed for at få oprejsning og troen på sit arbejde tilbage. Endnu en gang må han søge ud
i de dunklere egne af byen – og menneskesjælen. Mistanke om vold er en historie om faderkærlighed og

forbrydelse, om løgne og desperate handlinger – og om muligheden for forsoning. En totalt tilfredsstillende
krimi. New York Times

 

En dag finder man en kuffert med en bombe i nærheden af en
vuggestue i den stille Tel Aviv-forstad Holon, politikommissær

Avraham Avrahams distrikt. Et par timer senere ringer en anonym
stemme med beskeden: Kufferten var kun begyndelsen. Stemmen
viser sig at tale sandt. Kommissær Avraham er netop vendt hjem til
Israel efter en lang ferie, et forsøg på at komme sig over sin sidste
mordsag, da han må rykke ud igen. Blandt de mistænkte er en far til
to, som tilsyneladende er flygtet. Har han noget med bomben at

gøre? Eller flygter han fra noget andet, noget langt værre? Den nye
sag bliver Avrahams mulighed for at få oprejsning og troen på sit

arbejde tilbage. Endnu en gang må han søge ud i de dunklere egne af
byen – og menneskesjælen. Mistanke om vold er en historie om



faderkærlighed og forbrydelse, om løgne og desperate handlinger –
og om muligheden for forsoning. En totalt tilfredsstillende krimi.

New York Times

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Mistanke om vold&s=dkbooks

