
Øen med de ni broer
Hent bøger PDF

Brian Dan Christensen

Øen med de ni broer Brian Dan Christensen Hent PDF En pensioneret oberst, en desillusioneret
kriminalkommisær og et kongehus på historiske lerfødder. Læg dertil en hemmelig orden, en kynisk,

storrygende monark og en stuepige med en fatal tatovering. I en 350 siders tempofyldt tour de force gennem
det danske land og Danmarkshistorien – over kongegrave, tabte provinser, eksploderende fly og glemte
grotter under Københavns brostensbelagte gader -  følger vi den verdensvante royalist oberst Lemborg,

pensioneret koldkriger med hang til rappe replikker, imens han forsøger at løse, hvad der til at starte med er
mysteriet om prinsgemalens døde hund. Men mordet på hunden er blot startskuddet til en hæsblæsende
forbryder- og tronranerjagt. For hvem er den mystiske herre, der dukker op på Palæ Bar for at følge den

smukke redaktør Wendelshøi hjem? Hvorfor dukker liget af den tatoverede stuepige op ved Furesø? Og hvad
er Oldenborggardens dagsorden egentlig?

"Øen med de ni broer" er en skarptskåret spændingsroman og en stærkt underholdende kommentar til det
Danmark, vi alle sammen kender så godt, kongehus, garden, sladderbladene og småborgerligheden inklusive.

 

En pensioneret oberst, en desillusioneret kriminalkommisær og et
kongehus på historiske lerfødder. Læg dertil en hemmelig orden, en
kynisk, storrygende monark og en stuepige med en fatal tatovering. I
en 350 siders tempofyldt tour de force gennem det danske land og

Danmarkshistorien – over kongegrave, tabte provinser,
eksploderende fly og glemte grotter under Københavns

brostensbelagte gader -  følger vi den verdensvante royalist oberst
Lemborg, pensioneret koldkriger med hang til rappe replikker, imens

han forsøger at løse, hvad der til at starte med er mysteriet om
prinsgemalens døde hund. Men mordet på hunden er blot

startskuddet til en hæsblæsende forbryder- og tronranerjagt. For
hvem er den mystiske herre, der dukker op på Palæ Bar for at følge
den smukke redaktør Wendelshøi hjem? Hvorfor dukker liget af den
tatoverede stuepige op ved Furesø? Og hvad er Oldenborggardens

dagsorden egentlig?

"Øen med de ni broer" er en skarptskåret spændingsroman og en
stærkt underholdende kommentar til det Danmark, vi alle sammen

kender så godt, kongehus, garden, sladderbladene og
småborgerligheden inklusive.
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