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Farligt affald. Krimi Arne Ossian Hent PDF En lystyacht vædrer den bornholmske kyst. I vraget finder politiet
en død, ung kvinde. Politidirektør Halfdan Jansen og hans folk vurderer sagen som en strandingsulykke med
en stofpåvirket bådfører. Men strandingen viser sig snart kun at være en flig af stridigheder mellem verdens
største magter. Kun takket være alternative, ulovlige metoder lykkes det Jansen og hans folk at afbøde en
international krise. Samtidig med, at de sørger for, at det første Folkemøde på Bornholm af-holdes i ro og

orden. Farligt Affald er anden krimi om politidirektør på Bornholm, Halfdan Jansen. Den første er Bæstet på
Bornholm (2015). Arne Ossian er født i 1963. Student fra Sorø Akademi. Arbejdede bl.a. som skibsdreng,

popcornsælger, cowboy, nattevagt og tekstforfatter. Ph.d. i Storytelling. Adjunkt ved Københavns Universitet.
Derefter artistic director i et verdensomspændende reklamebureau. Senere landpostbud, først i Jylland,

derefter på Bornholm. Senest udsendt som informationsofficer med styrkerne i Afghanistan. Har før Halfdan
Jansen-bøgerne skrevet Kong Klaks sten. (Hovedland 1998, 2. rev. udg. 2004, e-bog 2014).
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