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Det Kriminelle Politi Christine Jønck Hent PDF Betjent Johannes Nielsen lever et dobbeltliv. Til daglig nyder
han anerkendelse som ansat i det københavnske politikorps, men i det skjulte er han del af sortbørsmiljøet,

hvor farverige venner, store armbevægelser, vilde fester, sprut og damer er hverdagskost.

Sortbørsen er på sit højdepunkt, og der handles med alt fra kaffemærker til cigaretter, guld og dollargrin. Men
det er farligt at kende nogen på begge sider af loven. Johannes’ nye liv kommer til at handle om overlevelse
og at dække over ulovligheder. Inden længe sidder han fanget i et edderkoppespind – uden mulighed for

flugt.

Edderkopsagen er stadig en af danmarkshistoriens mest opsigtsvækkende kriminalsager. Artikler om
ordensmagtens indblanding i sortbørshandel, tyveri og bestikkelsessager rystede befolkningen. Politiet

forsøgte at affeje det hele som ren revolverjournalistik.

Det Kriminelle Politi er en underholdende og medrivende historisk roman fyldt med skæve, magtfulde
personligheder, der levendegør en svunden tid og giver et unikt indblik i, hvordan en betjent ansat til at sørge

for lov og orden kunne ende som dybt kriminel.
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