Andre folks børn
Kategori:

Krimi & mystik

Sprog:

Dansk

Udgivet:

10. maj 2016

Forfatter:

Katja Vesselbo Døssing

Forlag:

People'sPress

ISBN:

9788771596649

Andre folks børn.pdf
Andre folks børn.epub

Den garvede toppolitiker Eva Quist overtager posten som politisk ordfører, da hendes parti på Christiansborg
rammes af en række skandalesager. Samtidig stikker hendes 16-årige adoptivsøn Mathias af, og Eva Quist må
kæmpe for at hemmeligholde en sag fra fortiden, der truer med at lægge hendes liv og karriere i ruiner. Eva
Quist hyrer en privatdetektiv til at finde Mathias, mens hun selv bliver hvirvlet længere og længere ind i
centrum af sit partis iskolde magtkampe. Mens tilliden til partiet smuldrer bid for bid, tvinges hun til at tage et
drastisk valg for at redde sig selv og sin familie. Da Eva Quist modtager trusselsbreve med billeder af indiske
børn, begynder hendes personlige assistent Rebecca Svensson at undersøge politikerens fortid. Sammen med
sin søster Molly, der er journalist, befinder hun sig pludselig i en intens og farlig jagt på både truslernes
ophavsmand og sandheden om den gamle sag. Sporet fører fra Christiansborgs gange til en aktivistgruppe på
Samsø og et korrupt børnehjem i Indien. Alt peger i retning af politisk magtmisbrug på højeste plan og snart
står det klart, at der er andre end Eva Quist, der vil gøre hvad som helst for at holde den gamle hemmelighed
skjult.
Nogle bruger fotos af dem og.

Grundlovens §77: 'Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under
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