
I bjørnens kløer
Hent bøger PDF

Peter Mogensen

I bjørnens kløer Peter Mogensen Hent PDF I BJØRNENS KLØER er Peter Mogensens første politiske
spændingsroman.

Danmark får til opgave at lede FN i en periode hvor verden inden for få uger skal tage stilling til om
Tjetjenien skal have sin selvstændighed fra Rusland. For den russiske præsident Sorokins muligheder for at
forsætte som præsident vil dette være en fatal beslutning, og for USA vil den være et tegn på, at USA er

tilbage som leder af verdensscenen.
Den tidligere jægersoldat Henrik Laursen, nu nummer to i det største oppositionsparti Venstre, med udsigt til
at blive Danmarks næste udenrigsminister, udsættes pludselig for en massiv afpresning da hans to sønner og

ekskone kidnappes.
I skyggen af de to stormagters internationale politiske armlægning kastes Danmark ud i en for offentligheden
hemmelig regeringskrise, som inden for få døgn eskalerer til et stadie af total panik, hvor kampen for at redde
Laursens familie blandes sammen med kampen om regeringsmagten efter det kommende folketingsvalg.
Peter Mogensen har skrevet en politisk spændingsroman, der trækker på hans helt tætte kendskab til den

politiske verden og al dens indbyggede kynisme.
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