
Den sorte enke
Hent bøger PDF

Helle Maj
Den sorte enke Helle Maj Hent PDF Den 20. januar 2008 bliver liget af den 72-årige millionær Preben
Povlsen fundet i et sydafrikansk naturreservat. Politiet anholder hans afrikanske svoger og sigter ham for
drab. Det kommer hurtigt frem, at svogeren ikke kan have været alene om at torturere Preben Povlsen til
døde. Men hvem hjalp ham? Kendte den 31-årige enke noget til drabet? I fem år graver journalisten Helle
Maj efter forklaringen på det brutale og mystiske drab på den danske forretningsmand og familiefar. Hun

tager læserne med på en rejse fra parcelhusidyl i Farum til fascinerende og farlige hjørner af Afrika og folder
en historie ud, der rummer illegale diamanter, børnesoldater, løgne og kynisk elskov. DEN SORTE ENKE er
fængslende som en krimi – men bogen er en sand fortælling om en helt almindelig danskers liv og død – om

et fatalt møde mellem hvid og sort.
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