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»Hævnens Bølger« Karl Fløjl Hent PDF »Hævnens Bølger« er en miljø-krimi, som på en fornøjelig og
spændende måde fortæller om et bølgekraftanlægs vej fra en opfinders krøllede hjerne - til Vesterhavets
frådende bølger. En frustreret københavner-journalist beslutter at skrive den alternative energis historie i

Danmark - og vælger netop dette projekt... Det skulle hun aldrig have gjort. For ikke alle er glade for det nye
bølgekraftanlæg... det bli'r saboteret og manden bag det bli'r jaget vildt. Ligesom journalisten Karen Skov ...
men hun er faldet pladask for den vestjyske natur og de mennesker, der bor her. Og især een ... efter 12 års
erotisk ørkenvandring finder hun kærligheden... alt imens kuglerne pifter om ørerne på hende... Voldsomme
tildragelser udsættes hun for, men hver gang rejser hun sig, ryster kalkpuds, strandsand og krudtslam af sig -
og knokler videre for at afsløre skurken i dramaet. Det er en bog, der også fortæller hvorfor alternativ energi

er vigtig - samtidig med at man også får spændende viden om »new energi« - energi udvundet af
tyngdekraften, jordens rotation eller magnetisme. Men først og mest en spændende krimi.
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