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Vågeren Dan Nilsson Hent PDF VÅGEREN giver en spændende ny vinkling på svensk krimitradition.
Kan man stole på Niklas Lund? Katarina har ikke noget valg. Da hendes kæreste Jonas forsvinder under en

nattevandring i Stockholm, er der kun én person, der kan hjælpe hende med at finde ham. Snart kommer hun i
kontakt med Niklas Lund, en privat efterforsker med tilnavnet Vågeren, der ikke selv har formået at blive

politimand i den virkelige verden, men nu opklarer forbrydelser på nettet. Niklas ved mistænkeligt meget om
den prostitution, Jonas prøver på at bekæmpe. Sporene fører til lukkede kredse på nettet, som Niklas kender
bedre end nogen anden. Han agerer i en digital verden, hvor en alternativ politistyrke og domstol følger egne
love i kampen mod skjult kriminalitet. Da en mand med forbindelse til en hjemmeside, der hænger mistænkte
forbrydere ud, bliver fundet myrdet, gør Katarina en anden ubehagelig opdagelse. Det viser sig, at der er

meget hun ikke ved om Jonas. Og at Vågeren Niklas Lund – ved mere end hun kan forestille sig. VÅGEREN
er inspireret af virkelige hændelser og er journalisten Dan Nilssons debutroman. JEG FØLGER DIG er den

næste selvstændig bog i serien med Niklas Lund, som udkom 21. august 2017.

 

VÅGEREN giver en spændende ny vinkling på svensk
krimitradition. Kan man stole på Niklas Lund? Katarina har ikke

noget valg. Da hendes kæreste Jonas forsvinder under en
nattevandring i Stockholm, er der kun én person, der kan hjælpe
hende med at finde ham. Snart kommer hun i kontakt med Niklas

Lund, en privat efterforsker med tilnavnet Vågeren, der ikke selv har
formået at blive politimand i den virkelige verden, men nu opklarer

forbrydelser på nettet. Niklas ved mistænkeligt meget om den
prostitution, Jonas prøver på at bekæmpe. Sporene fører til lukkede
kredse på nettet, som Niklas kender bedre end nogen anden. Han

agerer i en digital verden, hvor en alternativ politistyrke og domstol
følger egne love i kampen mod skjult kriminalitet. Da en mand med



forbindelse til en hjemmeside, der hænger mistænkte forbrydere ud,
bliver fundet myrdet, gør Katarina en anden ubehagelig opdagelse.
Det viser sig, at der er meget hun ikke ved om Jonas. Og at Vågeren
Niklas Lund – ved mere end hun kan forestille sig. VÅGEREN er
inspireret af virkelige hændelser og er journalisten Dan Nilssons
debutroman. JEG FØLGER DIG er den næste selvstændig bog i

serien med Niklas Lund, som udkom 21. august 2017.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Vågeren&s=dkbooks

