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Tak for sidst Erik Hauervig Hent PDF I ti år kæmpede politimand Erik Hauervig en daglig kamp mod
prostitution og kvindehandel på Vesterbro i København. Hans krimier er baseret på virkelige hændelser, og
han bliver regnet for en af Danmarks mest troværdige politikrimiforfattere. Tak for sidst er en fortsættelse til

Det onde netværk og Nemesis.

Unge nigerianske kvinder bliver lokket væk fra deres landsbyer i hjemlandet med løfte om arbejde i Europa,
men hensynsløse bagmænd sender dem til et usselt og hårdt liv i prostitutionsmiljøet i Torino i Italien. Senere
bliver kvinderne sendt videre til København, hvor bagmanden Sly afstraffer dem hårdt, hvis de ikke tjener

penge nok.

For politifolkene på station City på Vesterbro betyder de afrikanske kvinder i gaderne ekstra arbejde – ud
over at de har nok at se til, da en gruppe danske traumatiserede soldater hjemvendt fra Afghanistan

gennemfører et stort og udspekuleret kup.

Et stykke tid efter kuppet står det klart, at en af soldaterne er blevet snydt på det groveste af sine kammerater.
Derfor beslutter han sig for at sige ”tak for sidst” på en yderst raffineret måde, som koster dyrt.
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