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Tre timer Anders Roslund Hent PDF Forlaget skriver: Det er tidlig morgen i Stockholm, da politikommissær
Ewert Grens bliver kaldt til et lighus, der har et lig for meget. Liget er efterladt i et aflåst rum blandt døde

kroppe.

Den tidligere civilagent Piet Hoffmann befinder dig på et nyt kontinent. Han har én sidste opgave foran sig,
før han for altid kan lægge den kriminelle verden bag sig. Opgaven kræver, at han bevæger sig gennem

ørkenen til et oprørt hav i en verden, hvor menneskeliv er uden værdi.

Hjemme i Sverige venter Hoffmanns kone, Zofia, og deres to drenge på, at Piet kommer hjem. Både
Hoffmann og Grens har lovet dem, at familien aldrig mere vil være i fare.

"Det er efter min mening den bedste Roslund-roman til dato, og det er meget... Til læsere af Arne Dahl og
Stieg Larsson." Fra bibliotekernes lektørudtalelse

"TRE TIMER er en særdeles vellykket og læseværdig thriller, og det er der mange gode grunde til: Først og
fremmest er det tydeligt, at forfatteren er godt inde i emnet omkring menneskesmugling og de kyniske

mekanismer. Blandingen af fakta og fiktion fungerer således optimalt, og handlingen er med hurtige skift
mellem Grens og Hoffmann simpelthen så fermt konstrueret, at bogens næsten 400 sider er svære at slippe."

Litteratursiden.dk

"Stieg Larssons efterfølgere stiller samfundsdiagnoser, mimer computerspil, fortæller historier med
komplekse handlingsstrenge fra bog til bog og tager volden til nye ekstremer."Jyllands-Posten, 5 ud af 6

stjerner

"Anders Roslund fortsætter sit og Börge Hellströms værk med samme håndelag. Endnu en gang er det rasende
spændende med en thrillerhandling, der hurtigt optrappes." Dagens Nyheter

"En suveræn kombination af klassisk politiroman og politisk thriller... Anders Roslund skriver nogle steder i
bogen hjertet på i halsen på os læsere, andre steder sænker han tempoet og giver os tid til eftertanke, til

empati og engagement." Skånska Dagbladet

"Roslund er en af de absolut bedste forfattere i genren." Upsala Nya Tidning

"Kvalitetsspænding af svensk kriminallitteraturs mest rutinerede debutant." Jan Arnald

"Med mine erfaringer fra de første to bøger med Piet Hoffmann vidste jeg, at action og voldsomme
begivenheder på højt international niveau – samt både interessante og samfundsaktuelle vinkler – ventede
mig, da jeg begyndte på bogen, og jeg blev på ingen måde skuffet!"  Krimifan.dk, 5 af 5 krimihjerter
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