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En død russer Nis Jakob Hent PDF “Hæsblæsende thriller”, “Præcise persontegninger”, ”Det gøres ikke meget
bedre”. 5 stjerner til en DØD RUSSER fra Dagbladenes Bureau. "Den perfekte spændingsroman" 6 stjerner
fra bogblogger Henrik Blunck. "Hjerteskærende grusom" 5 stjerner fra bogfidusen.dk. "Nis Jakob når han er
bedst" 5 ud af 5 stjerner fra bogrummet.dk. "Fremragende bog ifølge 5 anmeldere" bog.nu EN DØD RUSSER
er første bind i Nis Jakob thrillerserie om den tidligere jægersoldat Andreas Wolf, der hyres af en hemmelige
loge, der opererer over hele kloden med det erklærede mål at skabe en bedre verden. Deres metoder er barske
og klart ulovlige. Wolfs opgaver er blandt at foretage sabotage og likvidere personer fra de magteliter, der

gennem vold, undertrykkelse, kriminalitet og korruption forsøger at dreje verdenssamfundet i en
umenneskelig retning, hvor demokrati og fredelig sameksistens står på spil. En DØD RUSSER tager fart, da
Wolf mister sit job som politikommissær efter en lidt for blodig skudepisode og et voldeligt overfald på nogle
kollegaer. En privat efterretningstjeneste henvender sig og tilbyder ham et velbetalt job, hvor han vil kunne

bruge sine ekstreme evner. Gennem likvideringer, afpresning og sabotage ønsker den hemmelige
organisation, der angiveligt har rødder i en korsridderorden, at ændre den apokalyptiske kurs, som verdens

udvikling tager i disse år. Samtidig kører den russiske politikvinde Inessa sin egen private efterforskning af en
dansk seriemorder, der myrder østeuropæiske kvinder og lægger video af mordene ud på nettet. Da Wolf

sendes ud på en livsfarlig mission rettet mod den russiske mafia og kommer i alvorlige vanskeligheder beder
logen hende om at hjælpe ham. Wolfs privatliv er i opløsning, en kræfttumor rumler som en tidsindstillet
bombe i hans hjerne og et sort kapitel fra hans fortid som soldat trænger sig på. Kan han stadig nå at gøre
noget godt for sin forsømte familie og for verden, inden han måske dør? Nis Jakob har med vanlig sans for
højspændt drama, internationale politiske dagsordener og privatlivets altoverskyggende og eksistentielle

udfordringer skrevet en tankevækkende pageturner om den tid, vi alle er en del af lige nu.
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politikommissær efter en lidt for blodig skudepisode og et voldeligt

overfald på nogle kollegaer. En privat efterretningstjeneste
henvender sig og tilbyder ham et velbetalt job, hvor han vil kunne
bruge sine ekstreme evner. Gennem likvideringer, afpresning og
sabotage ønsker den hemmelige organisation, der angiveligt har
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nå at gøre noget godt for sin forsømte familie og for verden, inden
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