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Fjenden iblandt os Jakob Melander Hent PDF Da politiassistent Lars Winkler vender tilbage efter sine to
ugers orlov, udnævnes han til efterforskningsleder, fordi en beboer i Oksevænget på Bellahøj i København

finder liget af en otteårig pige i en skraldecontainer. Ghettobebyggelsen har været omdiskuteret i medierne på
grund af problemer med kriminalitet, etniske spændinger og social belastning. Men med målrettet indsats er
det alligevel lykkedes kommunen og beboerforeningen at få vendt områdets kurs. Kristian Havholm fra
Dansk Folkeparti er borgmester i København, og han stiler efter at komme ind i landspolitik, så han

planlægger at besøge området. Politiet sættes i et dilemma: Skal de nægte og som konsekvens få pressen og
halvdelen af Folketinget på nakken, eller skal de tillade besøget og risikere optøjer? Politidirektøren vælger
at en jernring om Oksevænget er løsningen. Det betyder, at man hverken kan komme kommer ud eller ind,

mens besøget står på. Fjenden iblandt os er sjette bind i serien om politiassistent Lars Winkler.
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