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Guds hånd Philip Kerr Hent PDF London City skal spille Champions League-kamp imod Olympiakos i et
kriseramt Athen. Uroen ulmer i gaderne, og de græske fans er mere end villige til at lade frustrationerne gå ud

over gæsterne fra London, så Citys handlekraftige manager, Scott Manson, må være på forkant med
situationen.

Men end ikke Scott kan forudse den kommende katastrofe: Citys stjernespiller kollapser og dør under
kampen. Alt tyder på et hjerteanfald, men sagen viser sig hurtigt større, da også en escortpige med forbindelse

til Londonholdet findes død.
Scott og hans hold bliver derfor tilbageholdt i Athen, og han påbegynder sin egen efterforskning.

GUDS HÅND er anden, fritstående bog i serien om den ambitiøse fodboldmanager Scott Manson. Philip Kerr
giver et fascinerende indblik i en korrupt fodboldverden, hvor lyssky investeringer og fordækte spillerhandler

snarere er reglen end undtagelsen.

Så gudsbenådet, at vi er tæt på at se Diego Maradona (ham med Guds hånd) finte med bolden snurrende foran
støvlesnuden omsat til litteratur (...) Når der er så mange penge på spil, som der er i moderne fodbold, er

kriminalitet en såre relevant risiko, hvilket enhver, der har fulgt med i Fifa-skandalen, ved. Dermed er vi også
tæt på politik. Philip Kerr berører begge dele og gør det blændende godt.

Politiken ★ ★ ★ ★ ★

Philip Kerr … giver den hele armen med mandehørm, herreslagsmål og gustne typer i kulissen … De fyndige
metaforer og saftige oneliners smælder igennem luften.

Weekendavisen

Jeg kan ikke anbefale denne bog varmt nok. Lad den være sommerens hit.
Bogblogger.dk

 

London City skal spille Champions League-kamp imod Olympiakos i
et kriseramt Athen. Uroen ulmer i gaderne, og de græske fans er
mere end villige til at lade frustrationerne gå ud over gæsterne fra

London, så Citys handlekraftige manager, Scott Manson, må være på
forkant med situationen.

Men end ikke Scott kan forudse den kommende katastrofe: Citys
stjernespiller kollapser og dør under kampen. Alt tyder på et

hjerteanfald, men sagen viser sig hurtigt større, da også en escortpige
med forbindelse til Londonholdet findes død.

Scott og hans hold bliver derfor tilbageholdt i Athen, og han
påbegynder sin egen efterforskning.

GUDS HÅND er anden, fritstående bog i serien om den ambitiøse
fodboldmanager Scott Manson. Philip Kerr giver et fascinerende
indblik i en korrupt fodboldverden, hvor lyssky investeringer og

fordækte spillerhandler snarere er reglen end undtagelsen.

Så gudsbenådet, at vi er tæt på at se Diego Maradona (ham med
Guds hånd) finte med bolden snurrende foran støvlesnuden omsat til

litteratur (...) Når der er så mange penge på spil, som der er i



moderne fodbold, er kriminalitet en såre relevant risiko, hvilket
enhver, der har fulgt med i Fifa-skandalen, ved. Dermed er vi også
tæt på politik. Philip Kerr berører begge dele og gør det blændende

godt.
Politiken★ ★ ★ ★ ★

Philip Kerr … giver den hele armen med mandehørm, herreslagsmål
og gustne typer i kulissen … De fyndige metaforer og saftige

oneliners smælder igennem luften.
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Jeg kan ikke anbefale denne bog varmt nok. Lad den være
sommerens hit.
Bogblogger.dk
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