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U-233 Ditte Birkemose Hent PDF Da Kit Sorel – privatdetektiv – siger ja til at hjælpe et par bekymrede
forældre, som ikke har hørt fra deres datter i en måned, opfatter hun det først som en rutineopgave. Snart

fornemmer hun dog, at der måske alligevel er noget galt.

For hvor er materialet fra Julies tur til Grønland for at skrive om CIA’s flyvninger med terrormistænkte?
Hvem er den fremmede mand, der for nylig har låst sig ind i hendes lejlighed? Og hvilken rolle spiller

fysikeren Arthur Reddington?

Langsomt vokser Kits mistanke om, at sagen har noget med klima og miljø at gøre. Snart får hun da også en
så alvorlig advarsel, at hun ikke bare ved, at hun er på rette spor, men også at hun er oppe mod folk, som

tager alle midler i brug for at hindre hende i at afsløre sandheden.
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