
For mange missiler
Hent bøger PDF

Tom Oxager

For mange missiler Tom Oxager Hent PDF Kriminalkommissær Anna Storm er bekymret for det pres, der
ligger på hendes mand Asger Bjørn, der er det synlige eksempel på Rigsvåbnets succes. En meget aggressiv
gruppe, The Fixers, syd for grænsen har en psykopatisk leder, der snart opfatter Asger som sin fjende nr. 1.
Rigsvåbnet er skyld i adskillige af hans nederlag, og til slut bliver det ham for meget. Manden har en næsten

orgastisk glæde ved at affyre missiler med et raketstyr.

Uddrag af bogen

Da rockerne kunne læse, at deres potente maskiner var smurt ind i ildelugtende svinegylle, skar de tænder i
afmagt og svor en forfærdelig hævn. Det værste var egentlig det prestigetab, der lå i, at offentligheden nu
også kendte til deres fornedrelse. Gruppen havde tabt ansigt. Det krævede hævn. Det lignede ikke noget, de

kunne forvente fra Buchaneers, men hvem skulle det ellers være?
I nabolaget havde alle vinduer gæstfrit været slået op mod foråret. De blev nu lukket i det tempo, folk
vågnede op og registrerede den nye odeur, som de fandt både ubehagelig og fremmed for miljøet.

Om forfatteren

TOM OXAGER er billedkunstner og krimiforfatter. Han tabte for længe siden sit hjerte til Sæby, hvor han
også har brugt de fleste af de sidste fyrre år. Byen er derfor naturligt nok blevet udgangspunktet for serien om

Anna Storm og Rigsvåbnet.

 

Kriminalkommissær Anna Storm er bekymret for det pres, der ligger
på hendes mand Asger Bjørn, der er det synlige eksempel på

Rigsvåbnets succes. En meget aggressiv gruppe, The Fixers, syd for
grænsen har en psykopatisk leder, der snart opfatter Asger som sin
fjende nr. 1. Rigsvåbnet er skyld i adskillige af hans nederlag, og til
slut bliver det ham for meget. Manden har en næsten orgastisk glæde

ved at affyre missiler med et raketstyr.

Uddrag af bogen

Da rockerne kunne læse, at deres potente maskiner var smurt ind i
ildelugtende svinegylle, skar de tænder i afmagt og svor en

forfærdelig hævn. Det værste var egentlig det prestigetab, der lå i, at
offentligheden nu også kendte til deres fornedrelse. Gruppen havde
tabt ansigt. Det krævede hævn. Det lignede ikke noget, de kunne

forvente fra Buchaneers, men hvem skulle det ellers være?
I nabolaget havde alle vinduer gæstfrit været slået op mod foråret.
De blev nu lukket i det tempo, folk vågnede op og registrerede den
nye odeur, som de fandt både ubehagelig og fremmed for miljøet.

Om forfatteren

TOM OXAGER er billedkunstner og krimiforfatter. Han tabte for



længe siden sit hjerte til Sæby, hvor han også har brugt de fleste af
de sidste fyrre år. Byen er derfor naturligt nok blevet udgangspunktet

for serien om Anna Storm og Rigsvåbnet.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=For mange missiler&s=dkbooks

