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To soldater Anders Roslund Hent PDF To soldater er Roslund & Hellströms
mesterstykke og uden tvivl en af de stærkeste, vigtigste og mest spændende
krimier i lang tid. Som altid har forfatterne valgt et højaktuelt emne fra den
virkelige verden. I denne sjette krimi med kriminalkommisær Evert Gren i
hovedrollen er det bandekriminalitet, der er rammen. I ”Sektionen mod

Bandekriminalitet” er der kommet et nyt billede op på tavlen med billeder af
farlige, unge mænd, der har begået grov kriminalitet. Nu hænger der et af Eddie,
tolv år. Eddie, der gemmer våben i sit skab på skolen og ampuller med amfetamin
under frysedisken i Brugsen. Eddie er frisk på hvad som helst for at få lov til

at høre til - en af de mange tusinde fyre, der er på vej ind i kriminelle
netværk. I fængslet i Aspås sidder Leon. Han skriver brev til Gabriel - den

eneste han stoler på. Brevet beskriver den plan, der med vold, agressivitet og
død skal få dem alle til at hænge øverst på den der 'pansertavle'. "Vi er brødre

ind i døden!" Gabriel venter ude på den anden side, men han er ikke længere kun
sig selv. Han er sammen med Wanda. Det stærke bånd mellem Leon og Gabriel

risikerer at briste. Og da tre fanger fra Aspås bliver løsladt begynder en
gruopvækkende jagt. Ewert Gren støder på spor, der går mange år tilbage og til

en morder, som han vidste mere om, end han brød sig om.
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