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Mulighedernes land \u00c6var \u00d6rn J\u00f3sepsson Hent PDF Kriminalromanen udspiller sig midt under
den store finanskrise, hvor Island smeltede ned. En kendt spekulant og milliardær, Daníel Marteins, findes

myrdet og korsfæstet i sin næsten færdigbyggede kæmpevilla. Store demonstrationer mod banker og regering
endte i, at spekulanten blev overfaldet af en flok unge mennesker og gennembanket. Er det nogle af dem, der
er gået videre i deres hævn? Samtidig findes en polsk arbejder myrdet i en nedbrændt lagerbygning, der også
rummede et stort hjemmebrænderi. Og snart peger alt på, at der er tale om et internt oprør i den polske mafia,
der styrer smugling, valutaspekulation og immigrantarbejderne. Vores indsatsgruppe fra politiet i Reykjavik
med den sympatiske Arní, den grove bulderbasse Gudni, ultrafeministen Katrín og chefen Stefan arbejder
med alle muligheder åbne, presset fra alle sider. Bliver der revolution i Island? Nej, siger Katrín, her er for
mange tøsedrenge. En blodig og barsk, men også morsom krimi. Islands bedste krimi i 2010 og indstillet til
Glasnøglen, Jósepssons Mulighedernes land, er et flot eksempel på en samtidskrimi.  Vi danskere, der var
mindre ramt end de stakkels islændinge, gik rundt og tænkte vores om deres vilde indkøb af hele verden.

Overvejede, om ikke en slags lærestreg ville være godt for nationen,  mandagstrænere, som nogle af os jo er.
Krimien her har det hele med – fra toppen og helt ned til politigruppeleder Katrín, der på de voldsomme
politiforberedelser mod demonstrationerne og spørgsmålet om, der bliver revolution i Island, svarer:  “Nej,

her er for mange tøsedrenge!”
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