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Pistolen Kurt Holger Juul Hent PDF På vej ud af en café snupper Jens Peter sin jakke fra en knage og går ned
på banegården. Han stikker hånden i lommen og mærker noget hårdt. Det er en pistol! Hvor kommer den fra?
Han opdager, at han har taget den forkerte jakke på caféen. Så tager tingene fart. Han bliver arresteret for
ulovlig våbenbesiddelse, men det lykkes ham at flygte med hjælp fra en gammel skolelærer. Jens Peter vil
finde ud af, hvordan det hele hænger sammen. Det involverer hans bror, en gammel mand og en ung kvinde.
Det viser sig, at det ikke kun handler om våben. Der er også narko indblandet. Snyd, bedrag, intriger og mord
er bare nogle af ingredienserne i Krimilet serien. Helte, skurke og menigmænd optræder i bøgerne, der er

skrevet i et letflydende sprog. Emnerne er nutidige og aktuelle eller hentet fra Danmarks historie.

 

På vej ud af en café snupper Jens Peter sin jakke fra en knage og går
ned på banegården. Han stikker hånden i lommen og mærker noget
hårdt. Det er en pistol! Hvor kommer den fra? Han opdager, at han
har taget den forkerte jakke på caféen. Så tager tingene fart. Han

bliver arresteret for ulovlig våbenbesiddelse, men det lykkes ham at
flygte med hjælp fra en gammel skolelærer. Jens Peter vil finde ud
af, hvordan det hele hænger sammen. Det involverer hans bror, en
gammel mand og en ung kvinde. Det viser sig, at det ikke kun
handler om våben. Der er også narko indblandet. Snyd, bedrag,
intriger og mord er bare nogle af ingredienserne i Krimilet serien.
Helte, skurke og menigmænd optræder i bøgerne, der er skrevet i et
letflydende sprog. Emnerne er nutidige og aktuelle eller hentet fra

Danmarks historie.
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