
Colombianskt fängelse
Hent bøger PDF

Tine Bendixen

Colombianskt fängelse Tine Bendixen Hent PDF Katrine Bjørg Jepsen satt en dag i januari 2017 på en
flygplats i Colombia. Hon väntade på att flyga hem till Danmark. Efter fem månader i Dominikanska

republiken hade hon slutligen fått hemlängtan, men hennes pojkvän hade lyckats övertala henne om att följa
med på en romantisk tur till Colombia. Det hade varit fint, men nu ville hon gärna hem. Men innan hon visste
ordet av det stod två bryska och hårdföra poliser framför henne. Hon fördes in till ett helt vitt rum – och detta
visade sig bli upptakten till en helvetesvandring utan motsvarighet i Katrines liv. I hennes resväska hittade
man nämligen 750 gram kokain, men Katrine vet inget om det ... Katrine Bjørg Jepsen tillbringade sju
månader i ett colombianskt fängelse. Detta är hennes berättelse om denna fruktansvärda tid som för all

framtid förändrade hennes syn på världen.

Allers Brott, "Spännande läsning från Allers Brott. Serien bjuder på verkliga berättelser om grymma mord,
mystiska försvinnanden och gripande livsöden. För alla krimälskare!"

 

Katrine Bjørg Jepsen satt en dag i januari 2017 på en flygplats i
Colombia. Hon väntade på att flyga hem till Danmark. Efter fem
månader i Dominikanska republiken hade hon slutligen fått

hemlängtan, men hennes pojkvän hade lyckats övertala henne om att
följa med på en romantisk tur till Colombia. Det hade varit fint, men
nu ville hon gärna hem. Men innan hon visste ordet av det stod två
bryska och hårdföra poliser framför henne. Hon fördes in till ett helt
vitt rum – och detta visade sig bli upptakten till en helvetesvandring
utan motsvarighet i Katrines liv. I hennes resväska hittade man

nämligen 750 gram kokain, men Katrine vet inget om det ... Katrine
Bjørg Jepsen tillbringade sju månader i ett colombianskt fängelse.
Detta är hennes berättelse om denna fruktansvärda tid som för all

framtid förändrade hennes syn på världen.

Allers Brott, "Spännande läsning från Allers Brott. Serien bjuder på
verkliga berättelser om grymma mord, mystiska försvinnanden och
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