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Rovdrift Keld Broks\u00f8 Hent PDF I den krigshærgede, vestafrikanske stat Liberia indleder den danske

læge Anders Fredsted et katastrofalt samarbejde med et internationalt medicinalfirma. Han er i Monrovia midt
under borgerkrigen i Liberia som udsending for organisationen MSF - Læger Uden Grænser. Han har et

vanskeligt sind og har i Danmark kunnet se tilbage på adskillige fiaskoer - fagligt som privat. I Monrovia gør
han et godt stykke arbejde, indtil han en dag kører et barn ihjel og må flygte for lokalbefolkningens hævn.
Anders Fredsted opsiger selv sin stilling i MSF, men kan af tvingende omstændigheder ikke vende tilbage til
Danmark. I stedet vælger han at udnytte den udbredte korruption i Liberia og havner herved som frivillig
deltager og nyttig idiot i et uhyggeligt projekt, som er et udslag af multinationale medicinalselskabers
benhårde konkurrence om nye produkter, som koster milliarder at udvikle. Den danske journalist Peter

Kreutzer får færten af en usædvanlig historie, men måske for sent. Er det stadig muligt at hindre, at en række
planlagte, dødsensfarlige eksperimenter med uskyldige mennesker gennemføres? Man står i Liberia over for
en rådvild politiledelse, en korrupt regering og en desperat befolkning. En tilfældig asylsøger i Danmark viser
sig at sidde inde med en afgørende viden, som er nøglen til at få låst op for sagen og få den løst inden den får
flere dødelige konsekvenser. ANNEMETTE SØRENSEN I BIBLIOTEKERNES LEKTØRUDTALELSE:

(99/46) DB 99/48 Broksø, Keld: Rovdrift: Spændingsroman – Forum – 266 sider »Velkonstrueret og effektiv
dansk spændingsroman af internationalt tilsnit. Handlingen udspiller sig i sommeren 1999 og har som

forgængeren ”Vraggods” (98/39) journalisten Peter Kreutzer som hovedperson. Han kommer på sporet af en
historie, som forgrener sig rundt i verden. En dansk læge udstationeret af Læger uden Grænser i Liberia bliver
involveret i et hospitalsprojekt, som skal være skalkeskjul for medicinske forsøg og fremstilling af kemiske
våben. Amerikanske højreorienterede grupper står bag. Lægens chauffør bliver efter et uheld, hvor de begge
må flygte, sendt til Danmark som asylsøger, og han har de oplysninger, der skal til for at forhindre de farlige
eksperimenter. Lægens kone forsvandt i forbindelse med hans afrejse fra Danmark og findes siden myrdet.
Journalisten udspørger i denne forbindelse lægens elskerinde og hun forfører også ham. Mordet opklares
parallelt med den anden sag, og begge forløb kulminerer under yderst dramatiske omstændigheder. Bogen

afsluttes med et efterskrift om international terrorisme, biologiske våben og Liberias historie som
dokumentation for historiens sandsynlighed. Den er velfortalt, spændende og lever fint op til forventningerne

fra den roste debut.«
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som udsending for organisationen MSF - Læger Uden Grænser. Han

har et vanskeligt sind og har i Danmark kunnet se tilbage på
adskillige fiaskoer - fagligt som privat. I Monrovia gør han et godt
stykke arbejde, indtil han en dag kører et barn ihjel og må flygte for
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færten af en usædvanlig historie, men måske for sent. Er det stadig
muligt at hindre, at en række planlagte, dødsensfarlige eksperimenter
med uskyldige mennesker gennemføres? Man står i Liberia over for

en rådvild politiledelse, en korrupt regering og en desperat
befolkning. En tilfældig asylsøger i Danmark viser sig at sidde inde
med en afgørende viden, som er nøglen til at få låst op for sagen og
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som hovedperson. Han kommer på sporet af en historie, som
forgrener sig rundt i verden. En dansk læge udstationeret af Læger
uden Grænser i Liberia bliver involveret i et hospitalsprojekt, som
skal være skalkeskjul for medicinske forsøg og fremstilling af
kemiske våben. Amerikanske højreorienterede grupper står bag.

Lægens chauffør bliver efter et uheld, hvor de begge må flygte, sendt
til Danmark som asylsøger, og han har de oplysninger, der skal til for

at forhindre de farlige eksperimenter. Lægens kone forsvandt i
forbindelse med hans afrejse fra Danmark og findes siden myrdet.
Journalisten udspørger i denne forbindelse lægens elskerinde og hun
forfører også ham. Mordet opklares parallelt med den anden sag, og
begge forløb kulminerer under yderst dramatiske omstændigheder.
Bogen afsluttes med et efterskrift om international terrorisme,
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