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Mordet på imamen Paul Smith Hent PDF Den konverterede muslim Wahid Abu Svensson – med øgenavnet
"Imamen" – bliver halshugget i sit gamle hus, dybt inde i de svenske skove. Opklaringen prioriteres

imidlertid lavt hos Göteborgs politi, da de fleste tror, at gerningsmanden er den lokale nazist, og at han nok
snart vil tilstå.

Men kort tid efter det første mord myrdes en imam i Århus.

De danske myndigheder sætter alle midler ind for at finde morderen. Man frygter, og ikke med urette, at det
skal hedde sig i Mellemøsten – og i Sverige – at det er den danske stat, som har myrdet den unge imam fra

forstaden Gellerup ved Århus.

Udsigten til at opklare mordene er ikke gode, ingen i Göteborgs politi er meget for at tage til Århus. Derfor
hyres den tidligere kriminalopdager Jan Åkesson. Han taler dansk og udfører af og til specialopgaver for

svensk politi.
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