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Kritisk masse Iben Bertelsen Hent PDF København. August 2020.Da politikommissær Leo Brix vender
tilbage efter orlov, koger drabsafdelingen af presserende sager. En yderst professionel snigskytte slår
skånselsløst til mod kendte mennesker i den danske offentlighed, samtidig med at Abacusgruppen, et

internationalt elitært forum for højt profilerede politikere og erhvervsfolk, holder konference i
København.Den konstituerede drabschef, politiassistent Sofia Kvist, er under stærkt pres fra politidirektøren
for at stoppe snigskytten. Men politiet er på bar bund...Brix kan ikke glemme den bestialske "Club Orcus"
sag, hvor mindst 45 kvinder blev dræbt. Kvist og computerteknikeren Flash har afdækket beviser, der peger
direkte på navngivne deltagere i Abacuskonferencen. Men Abacus og den økonomiske elite, beskyttet af
vagtfirmaet BlackStar America, er urørlige... Brix står tilbage med en følelse af magtesløshed og uforløst

vrede. Atter synes de skyldige at være uden for rækkevidde.

Iben Bertelsen og Jan Schwerdfeger har sammen skrevet de stærke krimier "Fjernstyring" og "Trojanske
heste". Iben Bertelsen (f. 1955) er pensioneret politiassistent, psykoterapeut og yogalærer, som i øvrigt står
bag en bog om yoga. Jan Schwerdfeger (f. 1960) er socialpædagog, steinerpædagog og psykoterapeut og har

skrevet en række science fiction-bøger.
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