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Nyetablerte kriminelle miljøer i Norge er villige til å gå lenger enn før i jakten på profitt. En russisk gangster
må rømme fra Moskva etter et mislykket attentat mot en konkurrerende mafiafamilie. Han bosetter seg i Norge
og jobber i det stille for å oppnå gudfarstatus i Oslos underverden.
Et spektakulært anslag mot en pengetransport fra Gardermoen forvandler E6 til en brennende krigssone.
Ranerne etterlater både drepte og sårede før de forsvinner.
Sjur Holt og Avsnittet for spesielle operasjoner står uten spor og opplever et enormt press både utenfra og
innenfra. Når landets justisminister blir skutt, strammes skruen om Holt og hans nærmeste seg enda litt til.
Holt vikles inn i et spill som utfordrer både moral, etikk og lojalitet overfor egen arbeidsplass.
«Attentatet» er en hardkokt spenningsroman og beskriver utradisjonelle politimetoder i møte med et
fremvoksende internasjonalt og svært brutalt miljø.
Attentat, i snever forstand forsøk på å drepe en regent eller en fyrstelig eller annen person i fremtredende
politisk stilling, men etter hvert gikk det over til. "Attentatet - kriminalroman" av Eirik Jensen - Se omtaler,
sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne. Attentatet (Innbundet) av forfatter Eirik Jensen. Krim og

spenning. Pris kr 379. Se flere bøker fra Eirik Jensen. Leseren trenger ikke mye fantasi for å ane at helten i
Attentatet» kan minne om den narkotikasiktede politimannen Eirik Jensen selv, i en yngre versjon. Mannen
skal ha vært skadet og uttalt at han var «skyldig i attentatet i Stockholm». Kjøp 'Attentatet, kriminalroman' av
Eirik Jensen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: CD, Innbundet, E-bok,
Heftet 9788248917915 Bergljot Hobæk Haffs nye historiske roman, fungerer verken som historie, eller som
roman, mener vår anmelder Knut Ameln Hoem. "Attentatet - kriminalroman" av Eirik Jensen - Se omtaler,
sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne. Hardtslående og realistisk politithriller fra innsiden.
Nyetablerte kriminelle miljøer i Norge er villige til å gå lenger enn før i jakten på profitt. En. Attentatet mot
Hitler er den virkelige historien om den hemmelige konspirasjonen mot Führeren, fra samme team som
produserte Der Untergang – Det tredje rikets.

