
Cellen
Hent bøger PDF

Nis Jakob

Cellen Nis Jakob Hent PDF Anmelderrost og hårrejsende thriller om Muhammedtegninger, bomber, PET og
vrede unge mænd, der mener at religion rimer på mord.

Med CELLEN har NIS JAKOB skrevet en skarp, tæt og intens thriller, der undersøger terrorens væsen og de
komplicerede følelser og tanker, der driver unge mænd til mord.

"Særdeles god thriller. ***** Frederikborg Amtsavis

”Nis Jakobs roman »Cellen« er særdeles godt skrevet og er intenst spændende. Hvad ville der ske, hvis en
terrorcelle i Danmark planlagde at sprænge en bombe på Nørreport Station i myldretiden? Og kan brugen af

tortur forsvares, når man forsøger at hindre et terrorangreb på uskyldige mennesker?
Disse tankevækkende spørgsmål er blot nogle af de nervepirrende aspekter, som Nis Jakob med skarp pen

præsenterer i sin thriller »Cellen«. ”
Maria Groes Eldh,
Dagbladenes Bureau

"Cellen er intens spændende og underholdende. Og lægger desuden op til en interessant debat. Både om
fiktionen egentlig er så langt fra virkeligheden, men også om en lang række principielle spørgsmål - bl.a. om

terrorens væsen og vores måde som samfund at bekæmpe den på",
siger tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen om CELLEN.

"En hemmelig terrorcelle med kontakter til England planlægger at udføre et angreb med en radioaktiv bombe
mod et mål i København. Vi følger dels vicepolitikommissær Thomas Svensson fra PET og dels en af de unge
indvandrere i cellen. Nis Jakob tegner et nuanceret billede af begges vilkår, og det lykkes ham at beskrive den

tvivl om mål og midler de begge lever med. Nis Jakob skaber også et godt plot som spidses til mod
slutningen. Velfungerende dansk terrorthriller som er skruet godt sammen handlingsmæssigt." Lektørudtalelse

DBC.

"Ved skiftevis at lade fokus være hos terroristerne og PET’s folk får historien samtidig dynamik og liv.
Personer, miljøer og bevæggrunde er overbevisende skildret, og det er i virkeligheden meget befriende, at der

i historien, bortset måske lige fra psykopaten Rune, slet ikke er entydige skurke og helte.

Bogen er meget let at læse, men trods det nærmest skeletagtige sprog, formår forfatteren alligevel at skabe
plads til nøgtern samfundsbeskrivelse. Alt i alt en meget fin lille spændingsroman med stof til eftertanke "

Litteratur.dk.

"Med terrorcellen som pulserende hovedpulsåre ser vi problematikken belyst fra flere vinkler. Vi får et
nuanceret indblik i terroristernes tankesæt, PETs arbejdsmetoder samt i de etiske dilemmaer og politiske

dagsordener, der knytter sig til opklaringsarbejdet. Bogens personer er så troværdige og levende, at man som
læser næsten forventer at møde dem på et gadehjørne. »Cellen« er særdeles godt skrevet og er så intenst

spændende, at man nødig lægger den fra sig. Gå ikke glip af denne eminente thriller i højt tempo.; men pas
på: hvide varevogne og mænd i TDC-kedeldragter bliver aldrig det samme igen.

" Dagbladenes bureau

"Spændstig afvikling af et kompliceret plot." POLITIKEN

 

Anmelderrost og hårrejsende thriller om Muhammedtegninger,
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mord.

Med CELLEN har NIS JAKOB skrevet en skarp, tæt og intens
thriller, der undersøger terrorens væsen og de komplicerede følelser



og tanker, der driver unge mænd til mord.

"Særdeles god thriller. ***** Frederikborg Amtsavis

”Nis Jakobs roman »Cellen« er særdeles godt skrevet og er intenst
spændende. Hvad ville der ske, hvis en terrorcelle i Danmark

planlagde at sprænge en bombe på Nørreport Station i myldretiden?
Og kan brugen af tortur forsvares, når man forsøger at hindre et

terrorangreb på uskyldige mennesker?
Disse tankevækkende spørgsmål er blot nogle af de nervepirrende
aspekter, som Nis Jakob med skarp pen præsenterer i sin thriller

»Cellen«. ”
Maria Groes Eldh,
Dagbladenes Bureau

"Cellen er intens spændende og underholdende. Og lægger desuden
op til en interessant debat. Både om fiktionen egentlig er så langt fra
virkeligheden, men også om en lang række principielle spørgsmål -
bl.a. om terrorens væsen og vores måde som samfund at bekæmpe

den på",
siger tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen om CELLEN.

"En hemmelig terrorcelle med kontakter til England planlægger at
udføre et angreb med en radioaktiv bombe mod et mål i København.
Vi følger dels vicepolitikommissær Thomas Svensson fra PET og

dels en af de unge indvandrere i cellen. Nis Jakob tegner et nuanceret
billede af begges vilkår, og det lykkes ham at beskrive den tvivl om
mål og midler de begge lever med. Nis Jakob skaber også et godt

plot som spidses til mod slutningen. Velfungerende dansk
terrorthriller som er skruet godt sammen handlingsmæssigt."

Lektørudtalelse DBC.

"Ved skiftevis at lade fokus være hos terroristerne og PET’s folk får
historien samtidig dynamik og liv. Personer, miljøer og bevæggrunde
er overbevisende skildret, og det er i virkeligheden meget befriende,
at der i historien, bortset måske lige fra psykopaten Rune, slet ikke er

entydige skurke og helte.

Bogen er meget let at læse, men trods det nærmest skeletagtige
sprog, formår forfatteren alligevel at skabe plads til nøgtern

samfundsbeskrivelse. Alt i alt en meget fin lille spændingsroman
med stof til eftertanke " Litteratur.dk.

"Med terrorcellen som pulserende hovedpulsåre ser vi
problematikken belyst fra flere vinkler. Vi får et nuanceret indblik i

terroristernes tankesæt, PETs arbejdsmetoder samt i de etiske
dilemmaer og politiske dagsordener, der knytter sig til

opklaringsarbejdet. Bogens personer er så troværdige og levende, at
man som læser næsten forventer at møde dem på et gadehjørne.



»Cellen« er særdeles godt skrevet og er så intenst spændende, at man
nødig lægger den fra sig. Gå ikke glip af denne eminente thriller i

højt tempo.; men pas på: hvide varevogne og mænd i TDC-
kedeldragter bliver aldrig det samme igen.

" Dagbladenes bureau
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