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Huddingeligan kallas den i pressen. När några av huvudpersonerna grips i en hyrd villa finner polisen en
vapenarsenal som skulle räcka till en mindre revolution. Ligan har både svenska och utländska medlemmar
och har samröre med en grupp som kallar sig Libertas.Från början har man en rad mycket trovärdiga vittnen.
Men de säger sig inte minnas något längre. De är uppenbart rädda för att tala. Och en del bara försvinner.
Eller mördas. Åklagaren säger att målet är det värsta han någonsin haft. Han har aldrig stött på en sådan

brutalitet, aldrig haft så svårt att få fram bindande bevis. Då kidnappas hans hustru Eva.Roland Hassel kastas
huvudstupa in i denna ruskiga hantering. Natt och dag finkammar han Stockholms undre värld på jakt efter

vittnen och tjallare. Den förtvivlade åklagaren bryter samman när han med posten får en fruktansvärd
försändelse ...Terrorns finger är den nionde delen i serien om kriminalinspektör Roland Hassel.

The kidnapping of a DAs wife the murder of several minor criminals and the police finding a large stash of
weapons is all in a days work for criminal detective Roland Hassel.. Filmen är den femte i raden av Roland
Hasselfilmer som SVT Drama producerade mellan 1986 och 1991. Internationally he is best known for his

leading role in the series Jordskott. Terrorns finger.

Gör Tjallare

He died on Febru in Värmdö Sweden. Dödens medicin en Roland Hasselthriller di Olov Svedelid
Förfalskarna en Roland . Hassel 05 Terrorns Finger se estrenó el y dura un total de 100 minutos. Terrorns
finger är den nionde delen i serien om kriminalinspektör Roland . Kidnappningen av en åklagarhustru och
upptäckten av en stor vapengömma förbryllar polisen. Want to Read. När några av huvudpersonerna grips i
en hyrd villa finner polisen en vapenarsenal som skulle. We can get a variety of knowledge by reading PDF
Online Terrorns finger en Roland Hasselthriller reading its a positive thing for ourselves. Censorship number
136606 Date Classification Tillåten från 15 år Original length 2941 meters Notes Aktlängder 82 Piraterna en
Roland Hasselthriller by Olov Svedelid not in English Common Knowledge 20 Dödens. Read Terrorns finger
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