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Operation Dacapo Hanne Bech Hansen Hent PDF »Det var her, slaget skulle stå. Det var på den scene,

Operation Dacapo skulle udspille sig. Det var lige her, danskerne skulle smage et pulver, de ikke ville komme
sig over foreløbig.« En ung iraker er optændt af had til danskerne. Hans lillebror er blevet dræbt i Basra, og
han beskylder dansk politi for drabet. Nu vil han hævne sin bror og sprede frygt i befolkningen, og snart står

han i spidsen for planlægningen af et storstilet terrorangreb mod København. Samtidig kæmper den
kvindelige vicepolitikommissær Malika en dobbelt kamp – dels for at opnå respekt blandt sine kolleger, dels
for at forsøge at stoppe terroristerne i tide. OPERATION DACAPO er en roman om hævntørst og uforløst

vrede. Bogen er en uafhængig fortsættelse af LASTEN og er andet bind i serien om indvandrerbetjent Malika
Asmina Els.

 

»Det var her, slaget skulle stå. Det var på den scene, Operation
Dacapo skulle udspille sig. Det var lige her, danskerne skulle smage
et pulver, de ikke ville komme sig over foreløbig.« En ung iraker er
optændt af had til danskerne. Hans lillebror er blevet dræbt i Basra,
og han beskylder dansk politi for drabet. Nu vil han hævne sin bror

og sprede frygt i befolkningen, og snart står han i spidsen for
planlægningen af et storstilet terrorangreb mod København. Samtidig

kæmper den kvindelige vicepolitikommissær Malika en dobbelt
kamp – dels for at opnå respekt blandt sine kolleger, dels for at

forsøge at stoppe terroristerne i tide. OPERATION DACAPO er en
roman om hævntørst og uforløst vrede. Bogen er en uafhængig

fortsættelse af LASTEN og er andet bind i serien om
indvandrerbetjent Malika Asmina Els.
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