
Fjenden iblandt os
Hent bøger PDF

Jakob Melander

Fjenden iblandt os Jakob Melander Hent PDF Ghettobebyggelsen Oksevænget på Bellahøj i København har
længe været i mediernes fokus med kriminalitet, etniske spændinger og sociale problemer. Men med en lang,

sej indsats er det lykkedes kommunen og beboerforeningen at få vendt den nedadgående spiral.

Dansk Folkepartis borgmester i København, Kristian Havholm, vil ind i landspolitik, og sammen med sin
særlige rådgiver planlægger han at besøge området. Københavns politi står i et dilemma: Nægt og få pressen
og halvdelen af Folketinget på nakken, eller giv tilladelse med risiko for optøjer, der kan brede sig til hele

byen.

Politidirektøren vælger at lægge en jernring om Oksevænget. Ingen kommer ud, og ingen kommer ind, så
længe borgmesteren er på stedet.

Men netop som Kristian Havholm og hans rådgiver er på vej i borg-mesterbilen, og den samlede danske
presse står linet op uden for afspærringen, finder en beboer liget af en otteårig pige i en skraldecontainer —

og porten til helvede er åbnet.

Politiassistent Lars Winkler, der netop er vendt tilbage efter to ugers tvungen orlov, udnævnes til
efterforskningsleder. Det bliver sytten timer i Oksevængets heksekedel — og med Kristian Havholm i en

overraskende rolle — som Lars sent vil glemme.

FJENDEN IBLANDT OS er sjette bind i serien om politiassistent Lars Winkler. En krimi om frygt, hvordan vi
taler sammen, og hvad vi kan gøre og måske særligt ikke bør gøre, hvis vi fortsat skal kunne leve sammen.

 

Ghettobebyggelsen Oksevænget på Bellahøj i København har længe
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Politidirektøren vælger at lægge en jernring om Oksevænget. Ingen
kommer ud, og ingen kommer ind, så længe borgmesteren er på

stedet.

Men netop som Kristian Havholm og hans rådgiver er på vej i borg-
mesterbilen, og den samlede danske presse står linet op uden for
afspærringen, finder en beboer liget af en otteårig pige i en

skraldecontainer — og porten til helvede er åbnet.

Politiassistent Lars Winkler, der netop er vendt tilbage efter to ugers
tvungen orlov, udnævnes til efterforskningsleder. Det bliver sytten
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