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Natten er lige begyndt Morten Hesseldahl Hent PDF En kølig decemberaften i Colombias bjerge kidnapper
oprørsbevægelsen FARC en ung dansker. Snart efter stilles hans arbejdsgiver, en stor dansk

entreprenørvirksomhed, over for et krav om en løsesum i millionklassen.
Kidnapningen sætter en kædereaktion i gang, og virksomhedens direktør må ud i tvivlsomme manøvrer for at
redde sit livsværk. Samtidig blander en bodybuildet storinvestor med tætte forbindelser til de colombianske

narkokarteller sig i sagen, og situationen udvikler sig faretruende.
Det gælder også for en lille gruppe aktivister, der erfarer, at overgangen fra teori til praksis kan være

skæbnesvanger. Og at overlevelse i et snedækket København ikke bare er et spørgsmål om at have de rigtige
meninger, men om basale instinkter.

NATTEN ER LIGE BEGYNDT er en spændingsroman om konfrontationen mellem kynisme og idealisme, og
om alt det, der kommer i klemme, når normale hensyn tilsidesættes, og alle går efter den store gevinst.

"Når selv jeg, der utvivlsomt kandiderer til Morten Hesseldahls mest vrangvillige læser, slugte denne bog i ét
stræk uden afgørende forbehold, så forstår De vel, hvor det bærer hen. De bør overveje Natten er lige begyndt

til sommerferien.
Leonora Christina Skov, Weekendavisen

Dansk spænding i særklasse
”Natten er lige begyndt” er både en højeffektiv spændingshistorie og en tankevækkende samtidskommentar

[...] Morten Hesseldahl gjorde det blændende godt i ”Drager over Kabul” i 2007. Også ”Natten er lige
begyndt” er dansk spænding i særklasse.

Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten ★★★★★★

Natten er lige begyndt kan meget i den retning. Den kan holde sin læser fast ...og som anmelder læser man
bogen helt færdig og ikke kun af pligt. Det er en ros, skulle jeg hilse og sige.[...] Det er professionelt og godt

gjort.
Niels Lillelund, Information

Hesseldahl får etableret en løbende diskussion om idealer og korruption, om drømme og virkelighed. Og så
søger han de dybeste motiver til folks handlinger ... ""Natten er lige begyndt"" er en bog til tiden.

Lars Handesten, Kristeligt Dagblad

Den er mere end spændende, den er også eksistentielt klog.
Preben Rasmussen, Dagbladenes Bureau

[...] udsøgt skrevet, udtænkt, castet og plottet. ""Natten er lige begyndt"" understreger, at vil man være
klogere på verden og ikke kun på forfatterens fantasi, skal man i disse år læse krimier, for det er her, der tages

livtag med sociale, psykologiske og politiske dilemmaer.
Anne Sophia Hermansen, Fyens Stiftstidende
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