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Den gode datter Steffen Jacobsen Hent PDF En dansk ingeniør fra oliegiganten Nobel Oil kidnappes i

Venezuela. Den colombianske guerillabevægelse FARC står bag. Men aktionen løber af sporet. Bortførerne
ender med at skyde gidslet, inden de bliver massakreret i en mislykket redningsaktion. Men én undslipper: en
dansk kvinde. Hvad lavede hun blandt gidseltagerne? Og hvem er hun? Hvor er hun? Spørgsmålene står i kø
for politiet i Danmark og kriminalkommissær Robin Hansen. Han er depressionsramt og rekonvalescent - og
senest er hans kone blevet alvorligt syg. Men Robin Hansen kan ikke sige nej til sagen. Af flere årsager. Den
gode datter er en kriminal- og spændingsroman i sværvægtsklassen, tempofyldt indtil det hæsblæsende,
voldelig, gribende og morsom. Med et plot så udspekuleret, at læseren – ligesom Robin – halser to skridt
bagefter indtil den dramatiske finale. Steffen Jacobsen har i denne sin anden roman skabt en forrygende

blanding af nordisk krimi, agentroman og politisk thriller. Desuden en litterær tour de force. Her er en dansk
spændingsforfatter, der ikke blot tåler sammenligning med genrens bedste, men sætter en ny standard.

 

En dansk ingeniør fra oliegiganten Nobel Oil kidnappes i Venezuela.
Den colombianske guerillabevægelse FARC står bag. Men aktionen
løber af sporet. Bortførerne ender med at skyde gidslet, inden de

bliver massakreret i en mislykket redningsaktion. Men én undslipper:
en dansk kvinde. Hvad lavede hun blandt gidseltagerne? Og hvem er
hun? Hvor er hun? Spørgsmålene står i kø for politiet i Danmark og
kriminalkommissær Robin Hansen. Han er depressionsramt og
rekonvalescent - og senest er hans kone blevet alvorligt syg. Men

Robin Hansen kan ikke sige nej til sagen. Af flere årsager. Den gode
datter er en kriminal- og spændingsroman i sværvægtsklassen,

tempofyldt indtil det hæsblæsende, voldelig, gribende og morsom.
Med et plot så udspekuleret, at læseren – ligesom Robin – halser to



skridt bagefter indtil den dramatiske finale. Steffen Jacobsen har i
denne sin anden roman skabt en forrygende blanding af nordisk
krimi, agentroman og politisk thriller. Desuden en litterær tour de
force. Her er en dansk spændingsforfatter, der ikke blot tåler

sammenligning med genrens bedste, men sætter en ny standard.
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