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2001 fandt et frygteligt selvmordsangreb sted med fire kaprede fly fyldt med passagerer mod World Trade
Center og Pentagon i USA. Et terrorangreb, der kostede mere end 3000 mennesker livet og sårede endnu

flere, og som i lang til lammede det meste af verden, både økonomisk og menneskeligt. Samme formiddag i
det fredelige Danmark stod kunsthandleren, en rund knap 42-årig mand, rødmosset og med blå øjne, lidt tynd
i toppen og lurede fra gaden mod en opgang på Frederiksberg. Hans tanker og interesse var rettet et helt andet
sted hen. De var rettet mod en bestemt lejlighed, og da han ikke turde ringe på nogen steder, idet han var

bange for at blive set, smuttede han ind i opgangen, da postbuddet kom ud.

 

Tirsdag den 11. september 2001 fandt et frygteligt selvmordsangreb
sted med fire kaprede fly fyldt med passagerer mod World Trade
Center og Pentagon i USA. Et terrorangreb, der kostede mere end
3000 mennesker livet og sårede endnu flere, og som i lang til

lammede det meste af verden, både økonomisk og menneskeligt.
Samme formiddag i det fredelige Danmark stod kunsthandleren, en
rund knap 42-årig mand, rødmosset og med blå øjne, lidt tynd i

toppen og lurede fra gaden mod en opgang på Frederiksberg. Hans
tanker og interesse var rettet et helt andet sted hen. De var rettet mod
en bestemt lejlighed, og da han ikke turde ringe på nogen steder, idet

han var bange for at blive set, smuttede han ind i opgangen, da
postbuddet kom ud.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Ihærdig kunsttyv på spil i Danmark og i udlandet&s=dkbooks

