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Naboerne fra Bagdad Mogens Blom Hent PDF I Bagdad skydes en ung kvinde ned på åben gade. Hun er
netop vendt hjem efter forgæves at have søgt asyl i Danmark. I København sætter mordet gang i en kæde af

dramatiske begivenheder.

På Nørrebro dræbes en ung mand ved en mordbrand. Opklaringsarbejdet fører politiet på sporet af et
bandeopgør i Københavns Nordvestkvarter, mens efterretningstjenesten går i gang med at undersøge sagens

irakiske vinkler.

På Christiansborg får journalisten Tanja Krogshave et tip om embedsmisbrug.

Mogens Blom (f. 1956) er ansat som seniorkonsulent i Udenrigsministeriets Mellemøstkontor. Han har
tidligere udgivet spændingsromanerne Dræbt af en vildfaren kugle (Forlaget Vindrose 1983) og Aftenholdet

(Forlaget Vindrose 1983). Naboerne fra Bagdad er en politisk spændingsroman.

"en både spændende og samfundskritisk thriller."
- Berlingske

"Mogens Blom har skrevet en både intrigant og informativ thriller, fuld af nøgtern viden, troværdige personer
tilsat relevante dialoger og et mærkbart, men ikke prædikende politisk engagement."

- Politiken
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