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Når solen forsvinder Benni Bødker Hent PDF Det er 1975. En gangster fra Vesterbro stikker af for at nyde det
søde liv på Solkysten i Spanien. I bagagen har han en pige, en sikker fidus og en lige så sikker tro på, at han

nok skal klare sig.
 

Næsten 40 år senere dukker et friskt lig op i en gammel spansk massegrav. I Danmark bliver en ældre kvinde
brutalt halshugget i Frederiksberg Have. Og et attentat på en ledende rocker truer med at udløse bandekrig i

de københavnske gader.
 

Knogleeksperten Linnea Kirkegaard er i Spanien for at deltage i en udgravning – og for at komme lidt væk
fra kæreste og familieliv hjemme i Danmark. Hun finder snart ud af, at borgerkrigens sår langt fra er helede.

Graver man dybt nok, dukker fortiden altid op.

"Man mere end aner, at drivkraften i forfatterparrets tredje krimi har været dels optagethed af
levedygtigheden efter Francos død i 1975 af fascismen i dagens ikke altid lige stabile spanske demokrati, dels

af rockernes kriminelle parallel-kultur herhjemme.
Det er der kommet en velskrevet og hæsblæsende historie ud af...

Jyllands-Posten

I ""Når solen forsvinder"" viser Bødker & Bruun sig atter som et forfatterpar, der forstår at skrue et
handlingsforløb sammen.
Dagbladenes Bureau

...godt serveret med grundig research og gedigen spænding.
Politiken

Bødker og Bruun skriver fermt og har meget på hjerte...
Ekstra Bladet

Forfatterparret formår at holde alle de mange bolde i luften i et letfortalt plot
Berlingske

...forfriskende aktuelt...
Lolland-Falster Folketidende

Det bliver mere end spændende at følge Bødker & Bruun.
Lokalavisen Vesterbro

 

Det er 1975. En gangster fra Vesterbro stikker af for at nyde det søde
liv på Solkysten i Spanien. I bagagen har han en pige, en sikker fidus

og en lige så sikker tro på, at han nok skal klare sig.
 

Næsten 40 år senere dukker et friskt lig op i en gammel spansk
massegrav. I Danmark bliver en ældre kvinde brutalt halshugget i

Frederiksberg Have. Og et attentat på en ledende rocker truer med at
udløse bandekrig i de københavnske gader.

 
Knogleeksperten Linnea Kirkegaard er i Spanien for at deltage i en
udgravning – og for at komme lidt væk fra kæreste og familieliv

hjemme i Danmark. Hun finder snart ud af, at borgerkrigens sår langt



fra er helede. Graver man dybt nok, dukker fortiden altid op.

"Man mere end aner, at drivkraften i forfatterparrets tredje krimi har
været dels optagethed af levedygtigheden efter Francos død i 1975 af
fascismen i dagens ikke altid lige stabile spanske demokrati, dels af

rockernes kriminelle parallel-kultur herhjemme.
Det er der kommet en velskrevet og hæsblæsende historie ud af...

Jyllands-Posten

I ""Når solen forsvinder"" viser Bødker & Bruun sig atter som et
forfatterpar, der forstår at skrue et handlingsforløb sammen.

Dagbladenes Bureau

...godt serveret med grundig research og gedigen spænding.
Politiken

Bødker og Bruun skriver fermt og har meget på hjerte...
Ekstra Bladet

Forfatterparret formår at holde alle de mange bolde i luften i et
letfortalt plot
Berlingske

...forfriskende aktuelt...
Lolland-Falster Folketidende

Det bliver mere end spændende at følge Bødker & Bruun.
Lokalavisen Vesterbro

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Når solen forsvinder&s=dkbooks

