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Hviskeleg Arne Dahl Hent PDF A-gruppen er nedlagt, men i Opcop – en ny operativ enhed under Europol –
genforenes flere af gruppens tidligere medlemmer.

Opcop er egentlig en hemmelig operativ enhed, men nogen har lækket oplysninger om gruppens eksistens.
Og da et lig arrangeret på en bizar måde findes uden for London, ligger der en meddelelse til gruppen i den

døde krop.
I bedste Dahlske stil sker der flere ting på én gang: En møbelhandler i Nacka laver forretninger med den
italienske mafia, en amerikansk tradingbank flytter gigantiske pengesummer, ansatte på en kinesisk

møbelfabrik er syge, og under et topmøde i London hvisker en døende mand en mærkelige sætning i Arto
Söderstedts øre. Og på en eller anden måde hænger det hele sammen.

HVISKELEG er en fritstående fortsættelse af Arne Dahls mesterlige krimiserie om A-gruppen.

»Hviskeleg« er godt nyt til alle de fans, som sukker efter mere Arne Dahl og mere A-gruppe.
Berlingske Tidende

En yderst velturneret krimi og et uafrysteligt portræt af en verden, hvis håb helt bogstaveligt er svært at få i
tale.

Information

Arne Dahl dyrker det storladne, men fedter ikke med spændingen. Her lurer uhyggen i meget andet end blod
og bestialske seriemordere - det er langstrakt og tempofyldt, voldsomt og sart på en gang.

Ekstra Bladet, ★★★★★

Arne Dahl er fortsat en forrygende krimi-skriver.
Fyens Stiftstidende
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