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A-potentiale Michael Stig Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Alt imens den danske politikommissær
Anders Kastrup nyder en begyndende kærlighedsaffære med den polske skønhed Anita, kommer han

tilfældigt på sporet af et europæisk trafficking-netværk med rødder helt ind i politiets egne kredse. Det bliver
en personlig hævnaktion for ham at optrevle det, uanset om metoderne er lovlige eller ej. Anders’ hang til fin

mad, god litteratur og ikke mindst kvinder gør, at han ikke altid går ad traditionelle veje – hverken i sit
privatliv eller i sin jagt på forbrydere.

Samtidig i Aleppo i Syrien bliver den unge pige Sumayas forældre dræbt af en bombe. Sumaya beslutter at
begive sig mod Danmark for at sikre en bedre fremtid for sig selv og sine to små brødre. Hun begynder den

farefulde flugt ud af Syrien op gennem Europa ad Balkanruten, men rejsen bliver uventet afbrudt.

I A-potentiale spindes trådene mellem den danske politikommissær og den syriske pige sammen i en
forskelligartet, men brav kamp mod verdens råddenskab. En kamp, hvor trådene langsomt strammes …
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