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Blafferen Torben Poulsen Hent PDF Livet har flasket sig for den nu midaldrende Lars Amstrup. Efter en

turbulent ungdom som revolutionær blev han først succesrig filminstruktør og manuskriptforfatter, inden han
skabte sig en imponerende karriere i Danmarks Radio med udnævnelsen til tv-direktør som kulmination. Tv-
chefen har dog ét problem: Han keder sig når forudsigeligheden bliver for stor, men det ændrer sig drastisk på
en ferie i New York, hvor hans lettiske kone Ingrida pludselig forsvinder mens hun shopper i verdens største
varehus. Er hun blevet kidnappet eller har hun selv iværksat sit forsvindingsnummer?En dag får Lars besøg af
Natasja, den smukke blaffer som han tog med op at køre i sin bil kort før afrejsen til USA. Hun lokker ham

tilbage til fortiden. Den fortid som han har gjort alt for at fortrænge. Og det bliver
skæbnesvangert.»Blafferen« er en handlingsmættet psykologisk thriller, som, foruden i New York, udspiller

sig i Riga og i Danmarks Radio, hvor forfatteren i en årrække arbejdede som journalist.Læs mere om
forfatteren på dette link:http://www.litteratursiden.dk/sw6232.asp
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