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Pagten Michael Katz Krefeld Hent PDF Michael Katz Krefeld har begejstret læserne herhjemme og i 20 lande
verden over med sine hæsblæsende, nervepirrende og stærkt underholdende krimier om den tidligere

politibetjent Thomas Ravnsholdt, kaldet Ravn.

I PAGTEN satser Ravn alt på at få opklaret en traumatisk sag: Hvem dræbte hans kæreste Eva i deres hjem for
fem år siden?

Nye oplysninger i sagen fører Ravn til en aldrende lejemorder og til en gruppe kriminelle betjente med
forbindelse til en skræmmende magtfuld person i samfundets øverste top. Men først da Ravn indgår en fatal
pagt med gangsterkongen Kaminsky, får han viden og forbindelser, der måske gør det muligt at afsløre
korruptionen og den anonyme bagmand - og at finde Evas morder. Men alting har en pris, helt præcis 71

skjulte millioner fra et gammelt, uopklaret røveri, som Kaminski ønsker at få fat i.

PAGTEN er femte bog om den coole privatopdager Ravn, der bor på sin båd i Christianshavns kanal sammen
med sin hund Møffe.
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