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Falkejagt Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF En buschauffør med indvandrerbaggrund bliver skudt og
dræbt af en betjent i en bybus i Aarhus tilsyneladende for at forhindre et terrorangreb, som det der på samme
tid udspiller sig på Københavns Hovedbanegård. Anne Larsen, journalist hos TV2 Østjylland, kommer tæt på,

da hun er taget med en gruppe unge til Christiansborg for at dække en demonstration mod regeringens
asylstramninger. Hun begynder at få anonyme telefonopkald om forestående terrorangreb i Aarhus, men
opringningerne siger ikke noget om, hvor i byen de vil finde sted. Terrortruslen er på sit højeste, og det
tvinger PET, Østjyllands Politi og DUP til at arbejde tættere sammen. Samtidig kidnappes babyer og

forsvinder sporløst. Da en baby findes i en kolonihave ved Riis Skov, må vicepolitiinspektør Anker Dahl
sammen med sit team efterforske en yderst makaber drabssag midt i sit eget opgør med fortiden. Det er svært

at se en sammenhæng i det hele, men som sagen lidt efter lidt trævles op, viser den sig at have et helt
uforståeligt og uhyggeligt motiv.

 

En buschauffør med indvandrerbaggrund bliver skudt og dræbt af en
betjent i en bybus i Aarhus tilsyneladende for at forhindre et

terrorangreb, som det der på samme tid udspiller sig på Københavns
Hovedbanegård. Anne Larsen, journalist hos TV2 Østjylland,

kommer tæt på, da hun er taget med en gruppe unge til
Christiansborg for at dække en demonstration mod regeringens
asylstramninger. Hun begynder at få anonyme telefonopkald om
forestående terrorangreb i Aarhus, men opringningerne siger ikke
noget om, hvor i byen de vil finde sted. Terrortruslen er på sit

højeste, og det tvinger PET, Østjyllands Politi og DUP til at arbejde
tættere sammen. Samtidig kidnappes babyer og forsvinder sporløst.

Da en baby findes i en kolonihave ved Riis Skov, må
vicepolitiinspektør Anker Dahl sammen med sit team efterforske en
yderst makaber drabssag midt i sit eget opgør med fortiden. Det er



svært at se en sammenhæng i det hele, men som sagen lidt efter lidt
trævles op, viser den sig at have et helt uforståeligt og uhyggeligt

motiv.
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