
Madam President
Hent bøger PDF

Anne Holt

Madam President Anne Holt Hent PDF Forlaget skriver: Den nyvalgte amerikanske præsident er - en kvinde.
Helen Lardahl Bentley har norske aner, og derfor går hendes første udlandsbesøg til det gamle fædreland,
hvor hun skal deltage i festlighederne på nationaldagen 17. maj. Men da sikkerhedsfolk om morgenen skal
hente præsidenten i hendes luksussuite, er hun forsvundet. FBI, CIA og det norske politi går omgående i

aktion, og det slår gnister.

Fra FBI deltager den legendariske Warren Scifford, som i sin tid var Inger Johannes lærer, da hun blev
uddannet til ´profiler´ i USA. Inger Johanne har aldrig afsløret for sin mand, kriminalbetjent Yngvar Stubø,
hvorfor hun har et så anstrengt forhold til sin tidligere mentor. Og nu forlanger Scifford at få netop Yngvar
som sin forbindelse i det norske politi. Inger Johanne giver Yngvar et ultimatum - det er Scifford eller hende.
Yngvar vælger pligten, og Inger Johanne gør alvor af sin trussel og forlader ham sammen med deres lille

datter Ragnhild.

Samtidig med det hektiske eftersøgningsarbejde i Oslo, arbejder en saudiarabisk millionær i al hemmelighed
på at gennemføre en storslået terrorplan. Han er usandsynlig rig og magtfuld, men lever i næsten total

anonymitet i sit palads. Han har et gammelt regnskab at gøre op med USA ...
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