
Glødende sne
Hent bøger PDF

Bjarne Bentzen

Glødende sne Bjarne Bentzen Hent PDF Forlaget skriver:

Janus Van der Heyde er eftersøgt af det svenske politi. Han og hans kompagnon, Günther Zebitz, gemmer sig
på en vens herregård på Midtsjælland - og imens er tolderne i Kastrup lufthavn ved at skille de to herrers

private jetfly, hvor de finder 200 kilo kokain forsøgt maskeret med kaffebønner.

 

Politiet stormer herregården, men Günther Zebitz når at undslippe, og på vejen dræber han en ung politimand
... På godset finder politiet et par vognporte fyldt til randen med våben, ammunition og sprængstoffer. Hvad

skal det bruges til?  Er der nogen, som pønser på at lave en revolution, eller hvad går det ud på?

 

Joe, ´Greven´, Nikoline og de andre politifolk går i gang med efterforskningen og opdager forgreninger til
Blekinge i Sverige, Lombardiet i Italien og Cambridge University i England. Kan de finde frem til, hvem der

planlægger hvad? Og hvor er Günther Zebitz blevet af ...?
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