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Uden hæmninger Erik Hauervig Hent PDF Da den garvede kriminalassistent Bjørn Agger finder ud af at hans
nye chef bliver den uerfarne stivstikker Ulrik Ludvigsen fra administrationsafdelingen i Rigspolitiet, beslutter

han sig for at tage imod et tilbud om at blive en del af Task Force One, en afdeling, der er oprettet til at
bekæmpe organiseret kriminalitet.

Og organiseret kriminalitet er der nok af i København; bankkup, kvindehandel, systematisk afpresning, tyveri
og narko. Da en del af den italienske mafia rykker mod Nordeuropa, begynder situationen for alvor at spidse

til, i takt med at ellers lovlydige mennesker fristes af løftet om nemme penge…

"Uden hæmninger" er femte bind i krimiserien om Bjørn Agger.

Erik Hauervig (f. 1949) var i mange år ansat ved Københavns politi og arbejdede ti år på Vesterbros gader,
hvor han målrettet bekæmpede prostitution og kvindehandel. I 2012 debuterede Erik Hauervig med krimien
"Det onde netværk", som er baseret på hans barske oplevelser som politimand i det københavnske natteliv. I

samme serie af autentiske krimier er udkommet "Nemesis", "Tak for sidst" og "Voldsspiralen".
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