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Sista paret ut Arne Dahl Hent PDF Forlaget skriver: Stämningen i Europa hårdnar. Maffian är starkare än
någonsin, narkotikamarknaden mer avancerad och metoderna våldsammare - något som Paul Hjelm och hans
kollegor brutalt har fått erfara. Men nu utmanas maffian på allvar, från oväntat håll. Någon är mäktigare,

starkare. Någon som i lagens ständigt växande gråzoner kan nästla sig in på Wall Street och samtidigt ta över
den växande marknaden för designerdroger.

Samtidigt utsätts det lilla svenska bioteknikföretaget Bionovia AB för avancerat cyperspionage. Spåren leder
hela vägen till Kina och till en omfattande nätavlyssning - men hur kommer det sig att de utsatta företagen

alla arbetar med genetisk forskning? I en hårdnande värld, där maktens spelregler ständigt snävas in, finns det
kanske bara en sak kvar att manipulera: människans eget dna. Opcop-gruppen samlar sina styrkor. Det blir en
kraftmätning för den stukade gruppen, och kampen mot brottslighet blir personlig - inte minst för Paul Hjelm

själv.
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