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Den blå græshoppe Søren Lassen Hent PDF Forlaget skriver: November 1963. Præsident Kennedy er blevet
skudt, og alle avisredaktioner er på den anden ende. Også hos chefredaktør Holberg.

Oven i det hele bliver tre københavnske prostituerede myrdet, og Holberg sætter sin bedste kriminalreporter
på sagen. Men da en hemmelig kilde - en diplomat fra den sovjetiske ambassade - presser ham til at

interessere sig for de dræbte kvinder, mærker han jorden brænde under sig.

For et er, at han i mange år har haft en alt for tæt kontakt til den anden side af jerntæppet. Men derudover har
russeren kendskab til en hændelse i Holbergs fortid - en død prostitueret under besættelsen - som helst skal

forblive i glemmebogen.

Den blå græshoppe er en historie fra den kolde krig, hvor mange indgik uhellige alliancer uden at gøre sig
klart, hvad konsekvenserne kunne blive.
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