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Hjemløs Jakob Knudsen Hent PDF DA EN HJEMLØS FINDES BRUTALT DRÆBT I CENTRUM AF
AALBORG, tilkalder man hurtigt forstærkning fra København i form af politiinspektør Kristian Swane og
hans team. For ugen efter skal et stort arrangement med VIP-deltagelse fra EU løbe af stablen i netop det

område, hvor de hjemløse holder til, og man frygter, at der er en sammenhæng.

Samtidig har en anden hjemløs - en krigsveteran fra Balkan og Irak, som går under navnet Soldier Boy -
overværet den bortførelse, som gik forud for drabet på den hjemløse, og han undrer sig. For de to bortførere

talte serbisk!

Situationen udvikler sig hurtigt, da endnu en fra hjemløse-kolonien findes dræbt, og en tredje bliver bortført.
Fra hver sit udgangspunkt borer Swane og Soldier Boy sig ned i sagen, som skal ende med at sætte Aalborg

på den anden ende og vise sig at have en mere kynisk baggrund, end nogen havde forestillet sig.
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