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CALVADOS Tom Oxager Hent PDF Calvados er langsomt blevet en slags symbol for Rigsvåbnets interne

måde at markere veludførte opgaver på. En ny og meget ambitiøs justitsminister vil flytte styrken Rigsvåbnet
til hovedstaden og lægge den ind under PET. Det vækker alvorlig bekymring både hos Rigspolitichefen og
hos styrken, der holder til på Flådestationen i Frederikshavn. Ellers er der opgaver nok, der skal løses: mystik
på Lolland. Hjælp til fransk politi mod militante højreekstremister. I Frankfurt kidnappes maestroen ved Neue
Oper, der har besøg af Bella. En tidligere fjende med storhedsvanvid kommer ud af et russisk fængsel og
spreder død og ødelæggelse. Calvados forlænger livet og skaber glæde, siger Anna Storm. Og det passer,

siger Tom Oxager, for han drikker det selv! Uddrag af bogen Siden tidlig morgen havde en Christianiacykel
holdt foran politigården i København. I den rummelige kasse var anbragt et flot udklædt fugleskræmsel.

Mange morgenduelige tog selfies foran den flotte ekvipage. ”Så livagtigt!” lød det fra mange. Opmærksomme
iagttagere oplevede nu, at der kom jamrende lyde fra fugleskræmslet. Det begyndte endda at bevæge sig. Nu
var det pludselig en sag for politiet, der heldigvis havde til huse klos op ad den måske lidt ulovlige parkering.
Betjente, der selv havde taget billeder med deres mobiltelefoner, fandt nu sig selv i en noget anden rolle.
Snart viste det sig, at fugleskræmslet i virkeligheden var landets bortkomne justitsminister. Så var der igen
Breaking News på alle kanaler. Om forfatteren Tom Oxager sidder i det idylliske Sæby i Vendsyssel. Dette er
hans 8. bog i serien om Anna Storm og Rigsvåbnet. I en anden krimiserie, Sæbyserien, er kommet tre bøger.
De foregår meget lokalt og har et andet personunivers. Skurvognsdetektiven er en selvstændig bog om den
private efterforsker, kvindekære Kasper Havthorn. I 2016 udkom en lille finurlig roman om nutid og fortid

med titlen Klog mand tisser ikke mod vinden.
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måde at markere veludførte opgaver på. En ny og meget ambitiøs

justitsminister vil flytte styrken Rigsvåbnet til hovedstaden og lægge
den ind under PET. Det vækker alvorlig bekymring både hos

Rigspolitichefen og hos styrken, der holder til på Flådestationen i
Frederikshavn. Ellers er der opgaver nok, der skal løses: mystik på
Lolland. Hjælp til fransk politi mod militante højreekstremister. I
Frankfurt kidnappes maestroen ved Neue Oper, der har besøg af
Bella. En tidligere fjende med storhedsvanvid kommer ud af et



russisk fængsel og spreder død og ødelæggelse. Calvados forlænger
livet og skaber glæde, siger Anna Storm. Og det passer, siger Tom
Oxager, for han drikker det selv! Uddrag af bogen Siden tidlig
morgen havde en Christianiacykel holdt foran politigården i
København. I den rummelige kasse var anbragt et flot udklædt
fugleskræmsel. Mange morgenduelige tog selfies foran den flotte
ekvipage. ”Så livagtigt!” lød det fra mange. Opmærksomme

iagttagere oplevede nu, at der kom jamrende lyde fra fugleskræmslet.
Det begyndte endda at bevæge sig. Nu var det pludselig en sag for
politiet, der heldigvis havde til huse klos op ad den måske lidt

ulovlige parkering. Betjente, der selv havde taget billeder med deres
mobiltelefoner, fandt nu sig selv i en noget anden rolle. Snart viste
det sig, at fugleskræmslet i virkeligheden var landets bortkomne
justitsminister. Så var der igen Breaking News på alle kanaler. Om
forfatteren Tom Oxager sidder i det idylliske Sæby i Vendsyssel.
Dette er hans 8. bog i serien om Anna Storm og Rigsvåbnet. I en
anden krimiserie, Sæbyserien, er kommet tre bøger. De foregår

meget lokalt og har et andet personunivers. Skurvognsdetektiven er
en selvstændig bog om den private efterforsker, kvindekære Kasper
Havthorn. I 2016 udkom en lille finurlig roman om nutid og fortid

med titlen Klog mand tisser ikke mod vinden.
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