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Fordærv Nadia Dalbuono Hent PDF Kriminalkommissær Leone Scamarcio er søn af en mafiaboss, men han
har vendt familieforetagendet ryggen. Han har nu sluttet sig til Roms politistyrke og er måske en af de sidste

retskafne mænd tilbage i Italien.

Men da Scamarcio får overdraget nogle kompromitterende fotos af en højtstående politiker med besked om at
‘tage sig af det’, ved han, at han har problemer. Samtidig bliver en ung mand fundet myrdet i Rom, og på en

strand på Elba forsvinder en amerikansk pige.

Som efterforskningen skrider frem, bliver det klart, at sagerne hænger sammen. Hver eneste forbrydelse er en
tråd i et net af mørke hemmeligheder, der involverer nogle af landets mest magtfulde mænd. Scamarcio

kommer ud på en hæsblæsende jagt, og han må ty til uortodokse metoder, hvis han skal have håb om at løse
gåden i tide. Mens uret tikker, og hans egen fortid haler ind på ham, må Scamarcio følge de mørkeste

understrømme i det italienske samfund – blot for at finde ud af, at prisen for sandheden måske er højere, end
han er villig til at betale.

Nadia Dalbuono er uddannet i Oxford. Hun bor skiftevis i Norditalien og England. Før hun begyndte at skrive
kriminalromaner, lavede hun i mange år dokumentarfilm for blandt andre BBC og National Geographic. I
forbindelse med sit arbejde har hun rejst i hele verden og været bosat i Rom, hvor hendes indblik i det

italienske samfunds skyggesider inspirerede hende til at skrive Fordærv.
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