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Det onde øje Björn Larsson Hent PDF Forlaget skriver: Ahmed er fra Algeriet, men bor i Paris med sin
franske kone og deres datter. Her forsøger de at leve et liv, der er fri af det fremmedhad og de fordomme, som

Ahmed møder på sit arbejde på et gigantisk tunnelbyggeri, hvor spændingerne mellem de algierske og
franske arbejdere er store.

Da en fundamentalistisk terrorgruppe vil anbringe en bombe i en af tunnelerne, tvinges Ahmed til at
samarbejde. Bomben vil betyde døden, ikke blot for arbejderne i tunnelen, men også for de tusinder, som bor

i det tilsvarende område over jorden.

Men alt er på spil! Hvis Ahmed vil forhindre katastrofen, vil det koste ham hans datter ...

Den svenske forfatter Björn Larsson (f. 1953) boede i flere år om bord på sin båd Rustica. Han er professor i
fransk ved Lunds Universitet og fik sit internationale gennembrud som forfatter med romanerne "Long John

Silver" og "Den Keltiske Ring".
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