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SYMBIOSEEFFEKTEN Steen Buus Johannesen Hent PDF Hvorfor overvåger, stalker og begår nogle
identitetstyveri? Svarene på disse spørgsmål bliver en ny udfordring for team Milton. Et drab på en mand

viser sig at tegne et usædvanligt billede af et menneske med en helt speciel sammensætning af karaktertræk.

Efterhånden som team Milton graver dybere i denne sag, dukker der forbløffende ting op om folk, der
gennem et helt liv har været gensidigt afhængige af hinanden. Denne symbiose, som nogle mennesker har

opbygget, viser sig at have vidt forskellige effekter for forskellige mennesker på både godt og ondt.

Spørgsmålet er, om team Milton kan gennemskue den gode symbioseeffekt fra den dårlige for at finde hoved
og hale i deres seneste udfordring.

Uddrag af bogen

“Så har hun sgu gjort det igen,” smilede Ibsen.

“Ja, et svinkeærinde på egen hånd, men gudskelov uden at blive taget til fange, som hun før er blevet,”
tilføjede Milton.

“Men se lige de hår, der ligger på køkkengulvet. Det har været en rigtig kvindefight,” lo Ibsen højlydt.

“Nå men vi må afsted ned til Mia og se, hvad det bringer at vise hende optagelserne,” insisterede Milton.

Om forfatteren

Steen B. J. (f. 1965) skriver en serie af krimier med hverdagsrealisme, der henvender sig til krimiinteresserede
læsere i alle aldre og mest handler om mennesker og skæbnefortællinger frem for blod, sex, vold og action.
Sproget er hverdagsagtigt og uden manipulerende billedsproglige virkemidler. Det giver læseren en unik
frihed til selv at danne sig uforglemmelige og personlige billeder ud fra de menneskelige relationer i den

fremadskridende handling, hvor mord- og andre krimigåder løses.

 

Hvorfor overvåger, stalker og begår nogle identitetstyveri? Svarene
på disse spørgsmål bliver en ny udfordring for team Milton. Et drab
på en mand viser sig at tegne et usædvanligt billede af et menneske

med en helt speciel sammensætning af karaktertræk.

Efterhånden som team Milton graver dybere i denne sag, dukker der
forbløffende ting op om folk, der gennem et helt liv har været
gensidigt afhængige af hinanden. Denne symbiose, som nogle

mennesker har opbygget, viser sig at have vidt forskellige effekter
for forskellige mennesker på både godt og ondt.

Spørgsmålet er, om team Milton kan gennemskue den gode
symbioseeffekt fra den dårlige for at finde hoved og hale i deres

seneste udfordring.

Uddrag af bogen



“Så har hun sgu gjort det igen,” smilede Ibsen.

“Ja, et svinkeærinde på egen hånd, men gudskelov uden at blive taget
til fange, som hun før er blevet,” tilføjede Milton.

“Men se lige de hår, der ligger på køkkengulvet. Det har været en
rigtig kvindefight,” lo Ibsen højlydt.

“Nå men vi må afsted ned til Mia og se, hvad det bringer at vise
hende optagelserne,” insisterede Milton.

Om forfatteren

Steen B. J. (f. 1965) skriver en serie af krimier med
hverdagsrealisme, der henvender sig til krimiinteresserede læsere i

alle aldre og mest handler om mennesker og skæbnefortællinger frem
for blod, sex, vold og action. Sproget er hverdagsagtigt og uden
manipulerende billedsproglige virkemidler. Det giver læseren en
unik frihed til selv at danne sig uforglemmelige og personlige

billeder ud fra de menneskelige relationer i den fremadskridende
handling, hvor mord- og andre krimigåder løses.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=SYMBIOSEEFFEKTEN&s=dkbooks

