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Vindkraft, miljøterror og mord

Varg Veums veninde Karin Bjørge svæver mellem liv og død på hospitalet, og Veum må indrømme, at
skylden er hans. Det hele begyndte med en forsvindingssag. En af Karins veninder tilkalder Varg Veum for at

finde hendes mand. Han er sporløst forsvundet, kun få dage før han skulle deltage i inspektionen af et
naturskønt område på Norges vestkyst, som er udlagt til vindmøllepark.

Efterforskningen fører Bergen-detektiven ind i en konfliktmættet sag om miljøterrorisme, religiøs fanatisme
og flosset forretningsmoral. En uløst forsvindingsgåde fra fortiden kaster lange skygger ind over nutiden, og

snart dukker det første lig op – ophængt på et kors, vendt mod havet …

Vi skal høste vinden er Gunnar Staalesens femtende kriminalroman – en ægte Varg Veum-krimi med
veloplagte dialoger, skarpe skildringer af mennesker og miljøer, masser af atmosfære og et stænk af hårdkogt

humor.

 

Forlaget skriver:

Vindkraft, miljøterror og mord

Varg Veums veninde Karin Bjørge svæver mellem liv og død på
hospitalet, og Veum må indrømme, at skylden er hans. Det hele
begyndte med en forsvindingssag. En af Karins veninder tilkalder

Varg Veum for at finde hendes mand. Han er sporløst forsvundet, kun
få dage før han skulle deltage i inspektionen af et naturskønt område

på Norges vestkyst, som er udlagt til vindmøllepark.

Efterforskningen fører Bergen-detektiven ind i en konfliktmættet sag
om miljøterrorisme, religiøs fanatisme og flosset forretningsmoral.
En uløst forsvindingsgåde fra fortiden kaster lange skygger ind over
nutiden, og snart dukker det første lig op – ophængt på et kors, vendt

mod havet …

Vi skal høste vinden er Gunnar Staalesens femtende kriminalroman
– en ægte Varg Veum-krimi med veloplagte dialoger, skarpe

skildringer af mennesker og miljøer, masser af atmosfære og et
stænk af hårdkogt humor.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vi skal høste vinden&s=dkbooks

