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Blodbjerget Ævar Örn Jósepsson Hent PDF Handlingen sættes i gang af en voldsom ulykke på et stort
kraftværk, der er under opførelse inde i det islandske højland. Seks mennesker omkommer, da en udgravning

styrter sammen. Er det mord eller en tragisk ulykke? I begge tilfælde spiller kraftværkets mangelfulde
hensynstagen til sikkerheden en stor rolle. Umiddelbart efter ulykken begår sikkerhedsrepræsentanten

selvmord, og derudover har en række politikere i længere tid modtaget trusselsbreve fra en organisation med
navnet Den grønne hær – og den truer med terroraktioner af værste slags, hvis opførelsen af kraftværket ikke

standses. Står Den grønne hær bag ulykken, eller er trusselsbrevene drengestreger? Fire politifolk fra
Reykjavik sendes af sted for at løse gåden, og sideløbende med opklaringsarbejdet opstår der en række

kollegiale konflikter samt røre i livet omkring kraftværket.

Ævar Örn Josepsson tager i sin fjerde, men første danskoversatte roman udgangspunkt i et kontroversielt og
omdiskuteret kraftværk, der i 2006 blev taget i brug, men til stadighed er centrum for heftig debat blandt
islændingene, der dels bekymrer sig for øens natur og dels betragter vandkraftværket som en uomgængelig

nødvendighed i Islands sene industrielle udvikling.

 

Handlingen sættes i gang af en voldsom ulykke på et stort kraftværk,
der er under opførelse inde i det islandske højland. Seks mennesker
omkommer, da en udgravning styrter sammen. Er det mord eller en
tragisk ulykke? I begge tilfælde spiller kraftværkets mangelfulde

hensynstagen til sikkerheden en stor rolle. Umiddelbart efter ulykken
begår sikkerhedsrepræsentanten selvmord, og derudover har en
række politikere i længere tid modtaget trusselsbreve fra en
organisation med navnet Den grønne hær – og den truer med

terroraktioner af værste slags, hvis opførelsen af kraftværket ikke
standses. Står Den grønne hær bag ulykken, eller er trusselsbrevene
drengestreger? Fire politifolk fra Reykjavik sendes af sted for at løse
gåden, og sideløbende med opklaringsarbejdet opstår der en række

kollegiale konflikter samt røre i livet omkring kraftværket.

Ævar Örn Josepsson tager i sin fjerde, men første danskoversatte
roman udgangspunkt i et kontroversielt og omdiskuteret kraftværk,
der i 2006 blev taget i brug, men til stadighed er centrum for heftig
debat blandt islændingene, der dels bekymrer sig for øens natur og
dels betragter vandkraftværket som en uomgængelig nødvendighed i

Islands sene industrielle udvikling.
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