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Héctor Salgado er af argentinsk afstamning og politikommisær i Barcelona. Han har været suspenderet fra
tjeneste i et stykke tid efter sin voldelige håndtering af en tidligere sag og skal nu genoptage arbejdet, men

kun bag skrivebordet.

Da hans chef beder ham efterforske - ganske vist helt uofficielt - en tilsyneladende enkel sag, går Héctor
straks i gang: En ung mand fra en overklassefamilie har begået selvmord ved at kaste sig ud fra et tagvindue.
Det viser sig, at dødsfaldet har med en ældre, uopklaret sag at gøre, og snart er Héctor og hans handlekraftige
makker, Leire Castro, kastet ud i en kompliceret sag, der bringer dem vidt omkring i Barcelonas gader og

kvarterer, fra det benhårde narkomiljø, over trafficking til afrikansk sort magi. Og sideløbende med dette skal
Héctor Salgado forholde sig til sin egen situation: En smertefuld skilsmisse og en teenagesøn, han ikke kan

nå.

Det hele udspiller sig i løbet af fem intense og stegende hede sommerdage i Barcelonas gader.

 

Forlaget skriver:

Héctor Salgado er af argentinsk afstamning og politikommisær i
Barcelona. Han har været suspenderet fra tjeneste i et stykke tid efter
sin voldelige håndtering af en tidligere sag og skal nu genoptage

arbejdet, men kun bag skrivebordet.

Da hans chef beder ham efterforske - ganske vist helt uofficielt - en
tilsyneladende enkel sag, går Héctor straks i gang: En ung mand fra
en overklassefamilie har begået selvmord ved at kaste sig ud fra et
tagvindue. Det viser sig, at dødsfaldet har med en ældre, uopklaret
sag at gøre, og snart er Héctor og hans handlekraftige makker, Leire
Castro, kastet ud i en kompliceret sag, der bringer dem vidt omkring
i Barcelonas gader og kvarterer, fra det benhårde narkomiljø, over
trafficking til afrikansk sort magi. Og sideløbende med dette skal
Héctor Salgado forholde sig til sin egen situation: En smertefuld

skilsmisse og en teenagesøn, han ikke kan nå.

Det hele udspiller sig i løbet af fem intense og stegende hede
sommerdage i Barcelonas gader.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=De døde dukkers sommer&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


