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Detonator Morten Remar Hent PDF ”Du skal køre til motorvejsbroen ved Gl. Holte med det samme. Det er ret
alvorligt. Der er sprunget en vejsidebombe.”Med den besked bliver kriminalkommissær Martin Rømer sat til
at opklare drabet på Danmarks forsvarsminister. Martin Rømer er netop vendt tilbage til Drabsafdelingen på
Politigården fra et halvt års sygeorlov efter sin hustrus alt for tidlige død. Han er stadig i sorg, da han sammen
med sine kollegaer indleder en hektisk jagt på de skyldige i en sag, der snart udvikler sig højdramatisk med
flere bomber og drab. Hvem står bag? Er det terror eller en enlig galnings værk? Spørgsmålene er mange i en
efterforskning, der ikke bliver gjort lettere af PET's manglende samarbejdsvilje, en mere end omsorgsfuld
kvindelig chef, Martins fraværende, sexglade mor og hverdagslivet som alenefar til tvillingepigerne på tre,
Tilde og Vilma. DETONATOR er første selvstændige krimithriller i serien om kriminalkommissær Martin

Rømer.
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