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Guldkalven Helene Tursten Hent PDF Da luften går ud af it-boblen i slutningen af 1990'erne, er det ikke kun
kun drømmen om hurtige, store penge der dør. I Göteborgs mondæne rigmandsmiljø findes tre mænd brutalt
likviderede. Alle tre ofre er skudt i hovedet på klos hold - og ellers er det svært at få øje på en sammenhæng.
Efterforskning fører Irene Huss og hendes kolleger ind i en jetset-verden med flotte strandvejsvillaer, dyre

lejligheder i de store metropoler og med uignnemsigtige økonomiske transaktioner. Det er en verden befolket
af karriereryttere der ikke skåner nogen eller noget i jagten på profit , og hvor alt tilsyneladende kan købes for
penge... Helene Tursten er en af de mest læste svenske krimiforfattere. Guldkalven er femte selvstændige bog

i serien om kriminalinspektør Irene Huss. De foregående er Den knuste tanghest (2001), Tatoveret torso
(2002), Nattevagt (2003) og Glasdjævlen (2004).
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