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Et nødvendigt offer Finn Halfdan Hent PDF Da journalisten Elliot Boye begynder at grave i en gammel sag,
hvor dansk politi anholdt to flyttemænd i den tro, at de var terrorister, opdager han, at han bliver overvåget
døgnet rundt. Elliot, hvis tilværelse er endt i en blindgyde, beslutter sig for at sætte sine egne modtræk ind,
og snart bliver han viklet ind i et livsfarligt spil, der gør ham til den jagede i jagten på sandheden. Men Elliot

Boye nægter at stoppe, for sagen ripper op i noget, der bristede dybt i ham for længe siden.

Et nødvendigt offer er en spændingsroman om sandhedens pris i en tid, hvor truslen om terror hænger over
den frie verden. Historien har rod i virkelige begivenheder på dansk grund.

Finn Halfdan f. 1967, er journalist på TV AVISEN. Han har været kriminalreporter på Kriminalmagasinet og
Krimizonen på DR samt Efterlyst på TV3.

 

Da journalisten Elliot Boye begynder at grave i en gammel sag, hvor
dansk politi anholdt to flyttemænd i den tro, at de var terrorister,
opdager han, at han bliver overvåget døgnet rundt. Elliot, hvis

tilværelse er endt i en blindgyde, beslutter sig for at sætte sine egne
modtræk ind, og snart bliver han viklet ind i et livsfarligt spil, der
gør ham til den jagede i jagten på sandheden. Men Elliot Boye

nægter at stoppe, for sagen ripper op i noget, der bristede dybt i ham
for længe siden.

Et nødvendigt offer er en spændingsroman om sandhedens pris i en
tid, hvor truslen om terror hænger over den frie verden. Historien har

rod i virkelige begivenheder på dansk grund.

Finn Halfdan f. 1967, er journalist på TV AVISEN. Han har været
kriminalreporter på Kriminalmagasinet og Krimizonen på DR samt

Efterlyst på TV3.
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