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Himmelsöga Arne Dahl boken PDF Det är sensommar i Stockholm 2006. A-gruppen väntar med visst vemod

in hösten. Ett föga uppseendeväckande rån i en videobutik på en bakgata ändrar på den saken. En
övervakningskamera fångar förloppet, och bakom rånet tonar någonting fram som får vittgående

konsekvenser. En märkvärdig, skrämmande form av brottslighet blottas sakta och tvingar A-gruppen att
konfronteras med samtidens allt mer absurda fixering vid yta och sken. Samtidigt dras den forne A-

gruppsmedlemmen Paul Hjelm in i en internationell härva. En högt uppsatt chef inom säkerhetspolisen
försvinner abrupt, och Hjelm sätts på att försöka hitta honom. I takt med att han sugs mot de globala

konflikternas dolda epicentrum tvingas han hantera frågan om hur man försvarar sig mot ondskan utan att
själv bli ond. Måste verkligen demokratin alltid försvaras med odemokratiska medel? Himmelsöga är den
tionde boken i Arne Dahls internationellt uppmärksammade serie om A-gruppen. Samtliga tio böcker finns

utgivna i Månpocket och de fem första har även filmatiserats för SVT.
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