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Nukaakas kabale Helle Vincentz Hent PDF DEN AMBITIØSE KARRIEREKVINDE CAROLINE KAYSER
er træt af det kyniske magtspil hos Dana Oil, så hun rejser med kæresten til Nuuk for at komme lidt væk. Men

opholdet i Grønland bliver ikke som forventet, for stormagterne strides om landets værdifulde råstoffer.

I Nuuk møder hun Nukaaka. Hun er chef for Grønlands Råstofdirektorat, og da en af de ansatte bliver myrdet,
hvirvles de to kvinder ind i et spind af mord, storpolitik og gammelt fjendskab mellem Danmark og

Grønland. For jagten på de kostbare råstoffer sætter al moral ud af spil.

”Er du til spænding og politiske intriger, så skal du bare læse Nukaakas kabale. Det er absolut en af de bedste
bøger, jeg har læst i år.”

– Krimihjerte

”Sjældent har en ny dansk roman været så aktuel, som tilfældet er med Helle Vincentz’ Nukaakas kabale.”
– Information
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