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Elleve Arne Dahl Hent PDF En gruppe politifolk flygter fra samtidspesten i storbyen ud på landet for at være
sammen og fortælle historier på en herregård. Næsten lige som i Boccaccios Decameron. Men i takt med at
fortællingerne berettes, begynder mistankerne at vågne. Er de blevet narret? Og i så fald hvorfor? Det bliver

et intensivt døgn, som efterhånden kommer til at minde mere og mere om Agatha Christies Ti små
negerdrenge.

De er nemlig ti politifolk – medlemmerne af den nu nedlagte A-gruppe – og deres fortællinger former et
fintmasket net af svært forståelige ledetråde, som så småt borer sig ned i historiens dyb. Og den tiende

fortælling leder over i en elvte ...

Arne Dahl kroner sit tibindsværk om A-gruppen med bog elleve ud af ti!
ELLEVE er både afslutning og begyndelse for Arne Dahl, Kerstin Holm, Paul Hjelm og de andre.

Fremragende bog fra den svenske litterat Arnald/Dahl.

Jyllands-Posten ★★★★★

Et plot og et persongalleri, som er enestående, enerverende godt lagt op og snedigt strikket sammen,
sensationelt og anderledes og så alligevel et snært af signalement af Sverige netop nu.

Politiken

Mere sublimt bliver det ikke.
Fyens Stiftstidende

Endnu en rystende god krimi fra Arne Dahl.
Dagbladenes Bureau

Sindssygt spændende plot.
Weekendavisen
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