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Mørkemanden Lotte og S\u00f8ren Hammer Hent PDF Konrad Simonsen er tilbage! En fynsk pyroman med
adskillige brande og et dødsfald på samvittigheden er blevet dømt for en brand, han med al sandsynlighed
ikke har begået. Justitsministeriets departementschef hyrer i al diskretion Konrad Simonsen til at efterforske
sagen. Konrad Simonsen, der nu arbejder for et privat konsulentfirma, indvilger, men hurtigt må han erkende,
at sagen er mere betændt end som så: Ikke blot er sagen hemmeligstemplet og overført til PET, ingen har

tilsyneladende nogen interesse i, at sagen bliver genåbnet. Sideløbende har Drabsafdelingen, nu ledet af Arne
Pedersen, fået en spektakulær sag: To mænd er blevet overfaldet og har fået bortopereret deres ene hånd, men

ingen af ofrene ønsker at bistå politiet med opklaringen, heller ikke da en bilbrand får fatale følger …
Mørkemanden er syvende bog i Hammer-parrets succesfulde serie om Konrad Simonsen og hans

efterforskningsteam.

 

Konrad Simonsen er tilbage! En fynsk pyroman med adskillige
brande og et dødsfald på samvittigheden er blevet dømt for en brand,

han med al sandsynlighed ikke har begået. Justitsministeriets
departementschef hyrer i al diskretion Konrad Simonsen til at

efterforske sagen. Konrad Simonsen, der nu arbejder for et privat
konsulentfirma, indvilger, men hurtigt må han erkende, at sagen er
mere betændt end som så: Ikke blot er sagen hemmeligstemplet og
overført til PET, ingen har tilsyneladende nogen interesse i, at sagen
bliver genåbnet. Sideløbende har Drabsafdelingen, nu ledet af Arne
Pedersen, fået en spektakulær sag: To mænd er blevet overfaldet

og har fået bortopereret deres ene hånd, men ingen af ofrene ønsker
at bistå politiet med opklaringen, heller ikke da en bilbrand får fatale

følger …Mørkemanden er syvende bog i Hammer-parrets
succesfulde serie om Konrad Simonsen og hans efterforskningsteam.
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