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Krokodillen Maurizio De Giovanni Hent PDF Kriminalassisten Giuseppe Lojacono er blevet overflyttet til
Napoli fra Sicilien på grund af anklager om samarbejde med mafiaen. Den smukke Laura Piras, som er

midlertidig statsadvokat, giver Lojacono en chance for at starte på en frisk, da tre ungen mennesker med vidt
forskellig baggrund bliver fundet dræbt med samme pistol. Aviserne kalder moderen for Krokodillen: Han

observerer, venter og slår til. Og han kan agere, som han vil, i Napolis kaotiske og labyrintiske gader. På trods
af udmattende interne magtkampe og anklager må Lojacono i gang med at udrede den næsten usynlige
sammenhæng mellem de tre drab. Snart står det klart, at han står over for en mere koldblodig og farlig

morder, end han havde forestillet sig. Og spørgsmålet er, om Lojacono kan nå at fange ham, før han slår til
igen .. Krokodillen, italiensk bestseller, er en mørk pageturner om mord og hævn skrevet af en af Italiens

store kultforfattere.

 

Kriminalassisten Giuseppe Lojacono er blevet overflyttet til Napoli
fra Sicilien på grund af anklager om samarbejde med mafiaen. Den
smukke Laura Piras, som er midlertidig statsadvokat, giver Lojacono
en chance for at starte på en frisk, da tre ungen mennesker med vidt
forskellig baggrund bliver fundet dræbt med samme pistol. Aviserne
kalder moderen for Krokodillen: Han observerer, venter og slår til.
Og han kan agere, som han vil, i Napolis kaotiske og labyrintiske
gader. På trods af udmattende interne magtkampe og anklager må
Lojacono i gang med at udrede den næsten usynlige sammenhæng
mellem de tre drab. Snart står det klart, at han står over for en mere

koldblodig og farlig morder, end han havde forestillet sig. Og
spørgsmålet er, om Lojacono kan nå at fange ham, før han slår til
igen .. Krokodillen, italiensk bestseller, er en mørk pageturner om



mord og hævn skrevet af en af Italiens store kultforfattere.
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