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Pengemuren Keld Broksø Hent PDF En dansk olieekspert har olierigdommene ved Det Kaspiske Hav og i
Nordsøen som ramme om et helt arbejdsliv, da planen om en pensionisttilværelse i København forpurres. Et
attentat og et mord kickstarter en sidste, professionel mission. Selv hans nærmeste bliver fanget i et blodigt
spil om magten over oliemilliarder på tværs af Europa til Kaukasus, som konkurrerer med Rusland om at
forsyne Europa. Han kommer på en forfærdelig rejse, hvor selv hans børn får ubehagelige roller, når andre
presser ham frem mod tvivlsomme mål. Hvem der er ven og fjende er ikke entydigt, mens han hiver nye

oliekontrakter i land – og forsøger at forstå en serie brutale forbrydelser.
»Pengemuren« er en storpolitisk historie og en voldsom fortælling om grådighed, løgn, lidenskab,

samvittighed, kærlighed – og mangel på samme. Se mere på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=pUXaeyzJeCw - samt Pengemuren.dk
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