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Ulven fra Beograd Robert Goddard Hent PDF For mange år siden stod kirurgen Edward Hammond og

manglede penge til en dyr skilsmisse. Heldigvis fik han mulighed for at tjene en god slat ved - i al diskretion
- at udføre en livsvigtig operation på den serbiske gangster Dragan Gazi. Men Dragan Gazi er en skidt fyr, og

nu - tretten år efter - skal han stilles til ansvar for modbydelige krigsforbrydelser på Balkan ved Den
Internationale Domstol i Haag. Og for at skaffe penge til at slippe ud af klemmen giver Gazi den stakkels
Edward et ultimatum: Enten skaffer Edward ham de penge, Gazi har stukket til side under Balkankrigene,

eller også ødelægger han Edwards karriere ved at afsløre hans rolle i Gazis liv. Edward ser ingen anden udvej
end at føje Gazi, og nu går den vilde jagt gennem Europa. Tilbage i Beograd tvinges Edward til at stå ansigt
til ansigt med konsekvenserne af det valg, han traf, da han reddede Gazis liv. Endnu en stilsikker og effektiv

krimi fra Robert Goddard!
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en god slat ved - i al diskretion - at udføre en livsvigtig operation på
den serbiske gangster Dragan Gazi. Men Dragan Gazi er en skidt fyr,
og nu - tretten år efter - skal han stilles til ansvar for modbydelige
krigsforbrydelser på Balkan ved Den Internationale Domstol i Haag.
Og for at skaffe penge til at slippe ud af klemmen giver Gazi den

stakkels Edward et ultimatum: Enten skaffer Edward ham de penge,
Gazi har stukket til side under Balkankrigene, eller også ødelægger
han Edwards karriere ved at afsløre hans rolle i Gazis liv. Edward ser
ingen anden udvej end at føje Gazi, og nu går den vilde jagt gennem
Europa. Tilbage i Beograd tvinges Edward til at stå ansigt til ansigt
med konsekvenserne af det valg, han traf, da han reddede Gazis liv.
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