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Fjendtligt farvand Henrik Desmond Hent PDF PLAN B er en tophemmelig efterretnings- og aktionsenhed
nedsat af den danske statsminister personligt for at beskytte Danmark mod nye trusler fra

grænseoverskridende kriminalitet, terrorisme, hacking m.v. Gruppen opererer uden for Grundloven og
demokratiets spilleregler og er finansieret af en række store danske virksomheder, bl.a. rederiet og

olieselskabet Brask. Med base i en villa i Odenses rigmandskvarter fungerer gruppen under dække af at være
en privat konsulentvirksomhed, men i virkeligheden er dens medlemmer toptrænede agenter med licens til at
dræbe og adgang til de mest moderne informationssystemer og teknologiske hjælpemidler. Serien følger
gruppens analytiker Morten Hvid, som sammen med bl.a. den smukke Eva Seidelin bliver udsendt på

missioner i både ind- og udland af allerhøjeste vigtighed for Rigets sikkerhed. Emnet for dette 5. bind er den
aktuelle pirat-situation omkring Somalia: Et containerskib fra Brask Line kapres, og da der viser sig at være
større interesser end blot fragt og gidsler på spil, må PLAN B i aktion. Samtidig efterforsker seriens anden
hovedperson, kriminalinspektør Bent Johannesen fra Rigspolitiets Afdeling for Særlig Kriminalitet (RASK),
et bestialsk drab på en netop hjemvendt dansk kvindelig soldat, hvis historie trækker et blodigt spor fra
Afghanistans opiumsmarker til containerterminalerne i Karachi og Rotterdam. Fjendtligt farvand er femte
selvstændige bind i serien om PLAN B. Om tredje bind skrev DBC bl.a., at Henrik Desmond her igen viste,

”at han er den bedste dansker indenfor den vanskelige genre, actionthrilleren.” Henrik Desmond er et
pseudonym for Rasmus Dahlberg og Lars Vestergaard.

 

PLAN B er en tophemmelig efterretnings- og aktionsenhed nedsat af
den danske statsminister personligt for at beskytte Danmark mod nye
trusler fra grænseoverskridende kriminalitet, terrorisme, hacking
m.v. Gruppen opererer uden for Grundloven og demokratiets

spilleregler og er finansieret af en række store danske virksomheder,
bl.a. rederiet og olieselskabet Brask. Med base i en villa i Odenses
rigmandskvarter fungerer gruppen under dække af at være en privat
konsulentvirksomhed, men i virkeligheden er dens medlemmer
toptrænede agenter med licens til at dræbe og adgang til de mest

moderne informationssystemer og teknologiske hjælpemidler. Serien
følger gruppens analytiker Morten Hvid, som sammen med bl.a. den
smukke Eva Seidelin bliver udsendt på missioner i både ind- og

udland af allerhøjeste vigtighed for Rigets sikkerhed. Emnet for dette
5. bind er den aktuelle pirat-situation omkring Somalia: Et

containerskib fra Brask Line kapres, og da der viser sig at være større
interesser end blot fragt og gidsler på spil, må PLAN B i aktion.

Samtidig efterforsker seriens anden hovedperson, kriminalinspektør
Bent Johannesen fra Rigspolitiets Afdeling for Særlig Kriminalitet
(RASK), et bestialsk drab på en netop hjemvendt dansk kvindelig
soldat, hvis historie trækker et blodigt spor fra Afghanistans

opiumsmarker til containerterminalerne i Karachi og Rotterdam.
Fjendtligt farvand er femte selvstændige bind i serien om PLAN B.
Om tredje bind skrev DBC bl.a., at Henrik Desmond her igen viste,

”at han er den bedste dansker indenfor den vanskelige genre,
actionthrilleren.” Henrik Desmond er et pseudonym for Rasmus



Dahlberg og Lars Vestergaard.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Fjendtligt farvand&s=dkbooks

