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Den danske lokkedue Henrik Brun Hent PDF Den tidligere krigsreporter Ketil Brandt er parkeret bag et
skrivebord i Københavns Lufthavn efter et hårdhændet sammenstød med en spindoktor og efterfølgende

band- lysning i dansk dagspresse. Da hans gamle ven, lastbil- chaufføren Michael Jensen, findes dræbt i

Slovenien, bliver Ketil Brandt involveret i opklaringen sammen med politiet i Ljubljana. Snart viser det sig,
at Ketil Brandt bliver brugt som en brik i et livsfarligt spil med tråde til trafficking, kriminelle

menneskesmuglere, korrupte samfundsspidser – og en kvindelig dansk håndboldstjerne. For at slippe ud af
fælden indleder Ketil et risikabelt parløb med den smukke slovenske journalist, Ines Sivonik. Med flere

forfølgere i hælene kæmper de to nu en kamp mod tiden for at komme til bunds i en chokerende virkelighed
bag mordet på Ketils gamle ven. Den danske lokkedue er den første bog i en serie med journalisten Ketil

Brandt som hovedperson.
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