
Engleprocessen
Hent bøger PDF

Niels Frederik Westberg

Engleprocessen Niels Frederik Westberg Hent PDF Politianklager Harry V. Kyhn er stadig i chok over sin
kones pludselige død, da han selv rammes af kræft. I håb om at finde fred til at komme sig flytter han til
Pyrenæernes ensomme og smukke højland, men freden lader vente på sig, da han møder den anløbne

fondsdirektør Frederik Lehmann, der lokker ham til at agere privatdetektiv for sig. Inden han får set sig om, er
Kyhn rodet ind i en sag med en hensynsløs russisk oligark, der truer Lehmann med fallit og fængsel, og som

Lehmanns ansatte kommer Kyhn selv i oligarkens søgelys.

Niels Frederik Westberg (f. 1947) er forfatter og uddannet journalist. Han har været lærer på Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole og har arbejdet på Dagbladet Information og Ekstra Bladet. Han debuterede
som forfatter i 1987 med romanen "Uden alibi" og har siden skrevet flere romaner og en novellesamling.

"Som sommerferielæsning med en ekstra lille filosofisk sidegevinst vil "Engleprocessen" fungere glimrende –
specielt vel, hvis turen går til Pyrenæerne … Konspirationen fungerer fint som afsæt for opgøret mellem de to

former for kynisme. Det filosofiske bliver aldrig belastende, ligesom krimiplottet heller ikke driver ind i
fortærskede farvande… Westberg skriver rent og lige ud af landevejen". - 5 stjerner i Jyllands-Posten
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