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Misterioso Arne Dahl Hent PDF En svensk finansmand findes myrdet i sit hjem. Så findes endnu en. Og alt
tyder på, at det kommer til at fortsætte. Rigskriminalpolitiet etablerer hurtigt en specialenhed bestående af
seks håndplukkede politifolk fra hele Sverige. Man døber enheden A-gruppen – Rigskriminalpolitiets

specialenhed for voldskriminalitet med internationale aspekter. De står over for et mysterium. Hvem er det,
der sidder i svenske finansmænds stuer, lytter til jazz, skyder dem med to kugler i hovedet og ikke efterlader
sig spor? Hvad er det, han vil? Medierne døber ham Magtmorderen, og da sporene begynder at pege i retning
af den russiske mafia, finder A-gruppen en åbning. MISTERIOSO er første bind i serien om Paul Hjelm og A-

gruppen. Det er en tæt og velkomponeret kriminalroman, som skærer dybt i den svenske samtid.

"Hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med Arne Dahls krimier, er du verdens heldigste kartoffel.
Femina

”Misterioso” er en fremragende krimi.
Kristeligt Dagblad

Alt her er selvfølgelig meget mere socialt engageret og lagt til rette med et langt bedre plot, svenskerne kan jo
lægge den krimisild i lage bedre end os andre hjemme i landsbyen.

Politiken

Nu ser det ud til, at Sverige endnu en gang har fostret en genial og samfundsengageret krimiforfatter.
Fyens Stiftstidende
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