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Den norske lakaj Henrik Brun Hent PDF Andet selvstændige bind i en krimiserie af internationalt format med
den kontroversielle journalist Ketil Brandt som hovedperson. Den norske lakaj er opfølgeren på forfatterens
roste debut ´Den Danske Lokkedue´, som netop er blevet solgt til udgivelse i Sverige. I Den Norske Lakaj er
Ketil Brandt rykket til Nordeuropa, hvor han i Holland kastes ind i sagen om en myrdet dansk kvinde. I en
livsfarlig jagt på sandheden føres han videre til Tyskland, Danmark og Norge. Kyniske kræfter i kulissen

udgør hans modstandere, mens en gammel politiven og skønne kvinder er hans alliancepartnere. Henrik Brun
er prisbelønnet journalist og udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Han drager i bogen nytte af sin indsigt i

europæiske samfundsforhold, samt ikke mindst sin særlige viden om Holland (han har boet der og er
hollandsk gift) og Skandinavien, hvor han har bedrevet undersøgende journalistik på den nordiske scene. En
spændende, velskrevet, velresearchet og jordnær euro-thriller med kærlighed, åbne sanser og fart over feltet.

 

Andet selvstændige bind i en krimiserie af internationalt format med
den kontroversielle journalist Ketil Brandt som hovedperson. Den
norske lakaj er opfølgeren på forfatterens roste debut ´Den Danske
Lokkedue´, som netop er blevet solgt til udgivelse i Sverige. I Den
Norske Lakaj er Ketil Brandt rykket til Nordeuropa, hvor han i

Holland kastes ind i sagen om en myrdet dansk kvinde. I en livsfarlig
jagt på sandheden føres han videre til Tyskland, Danmark og Norge.
Kyniske kræfter i kulissen udgør hans modstandere, mens en gammel
politiven og skønne kvinder er hans alliancepartnere. Henrik Brun er
prisbelønnet journalist og udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.

Han drager i bogen nytte af sin indsigt i europæiske
samfundsforhold, samt ikke mindst sin særlige viden om Holland

(han har boet der og er hollandsk gift) og Skandinavien, hvor han har



bedrevet undersøgende journalistik på den nordiske scene. En
spændende, velskrevet, velresearchet og jordnær euro-thriller med

kærlighed, åbne sanser og fart over feltet.
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