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Terroristerne Maj Sjöwall Hent PDF En ung kvinde står tiltalt for et bankrøveri, hun aldrig kunne drømme om
at begå. Martin Beck vidner til hendes fordel. Kort efter får han kommandoen over det enorme politiopbud,

som skal beskytte en upopulær og stærkt reaktionær amerikansk senator under hans officielle besøg i
Stockholm.

TERRORISTERNE er tiende og sidste bog i den klassiske og stilskabende serie "Roman om en forbrydelse",
som det verdensberømte, svenske forfatterpar har skrevet om politiet og samfundet.

Da jeg første gang mødte Maj Sjöwall, føltes det, som det må føles for en troende katolik at møde paven ...
Sjöwall & Wahlöö skrev en romanserie. Men de skrev også en lærebog i ti bind. De opfandt en genre. De
afstak det niveau, vi stræber efter at nå. De har efterladt sig et stort litterært værk, den højeste kanon ...

[Fra Anne Holts forord]
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