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Tre timer Anders Roslund Hent PDF TRE TIMER er indlæst af Thomas Gulstad, der har indlæst lydbøger i 25
år. Han har indlæst et hav af lydbøger, både skøn- og faglitteratur, først og fremmest på dansk, men også på
engelsk og endda på grønlandsk og noget så eksotisk som old-maya. Mange lyttere vil kende Thomas’

stemme fra indlæsningen af Ken Folletts Uendelige verden og Fredrik Backmans En mand, der hedder Ove.
I TRE TIMER bliver Ewert Grens kaldt ud til et lighus, der har et lig for meget. Han følger sporet til en

container på havnen i Stockholm – fyldt med mennesker, der er døde i forsøget på at flygte fra det afrikanske
kontinent til Sverige. For at finde bagmændene, er Grens nødt til endnu en gang at alliere sig med den
tidligere civilagent Piet Hoffmann, der denne gang ikke bare kæmper mod tiden. Han kæmper for livet.
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