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sig en historie om grådighed, forræderi og vold med de to lejesvende Jean-Luc og Linda i hovedrollerne.
Efter at have udført et beskidt stykke arbejde for en anonym bagmand, går tingene for alvor galt, da de to
skyder deres kontakter ved en udveksling – uden at få deres penge og uden at slippe af med de mystiske
køletaske, de var hyret til at skaffe. Jaget af politiet, en bande rastafarier og en rasende bagmand, må Jean-
Luc og Linda bluffe og skyde sig vej gennem underverdenen, for til sidst måske at forstå, hvad ”Blodets
konkubine” i virkeligheden er. "Schmidt overgår sig selv, for her er mere smæk for skillingen og et mere
strømlinet plot end i Schmidts egen ‘Stiletto’. Konkubinen her er et æggende og forførende alternativ." --

Bogrummet

 

Med en unavngiven europæisk storby som baggrund udspiller sig en
historie om grådighed, forræderi og vold med de to lejesvende Jean-
Luc og Linda i hovedrollerne. Efter at have udført et beskidt stykke
arbejde for en anonym bagmand, går tingene for alvor galt, da de to
skyder deres kontakter ved en udveksling – uden at få deres penge og

uden at slippe af med de mystiske køletaske, de var hyret til at
skaffe. Jaget af politiet, en bande rastafarier og en rasende bagmand,

må Jean-Luc og Linda bluffe og skyde sig vej gennem
underverdenen, for til sidst måske at forstå, hvad ”Blodets

konkubine” i virkeligheden er. "Schmidt overgår sig selv, for her er
mere smæk for skillingen og et mere strømlinet plot end i Schmidts

egen ‘Stiletto’. Konkubinen her er et æggende og forførende
alternativ." --Bogrummet



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Blodets Konkubine&s=dkbooks

