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Operation nyttige idioter Henrik Brun Hent PDF Da Malin Østerlund, kendt flygtningeaktivist og
samfundsdebattør, bliver fundet kvalt i et buskads i Flensborg, ser tysk politi det som et røveri, der gik galt.
Men PET er ikke enige. Her frygter man, at det er et drab begået af politiske årsager, og at der kan være en

trussel mod Danmark. Derfor sender de Selma Brink til Flensborg.

Selma var tidligere en kendt tv-reporter, men er officielt stået af ræset og har oprettet et onlinemagasin. I
virkeligheden er hun blevet rekrutteret som indhenter for PET og skal under sit dække af journalist skaffe

informationer af betydning for rigets sikkerhed.

I Flensborg infiltrerer hun byens flygtningemiljø uden rigtig at finde ud af mere om Malin. Men så får hun en
henvendelse, som sender efterforskningen i en helt ny retning. For måske er Malins død blot en brik i et større

og uigennemskueligt politisk spil, hvor venner i virkeligheden er fjender, og målet helliger alle midler.

OPERATION NYTTIGE IDIOTER er første bind i en serie om indhenter for PET Selma Brink.
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