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Smart, drivet, spännande - ny krim av högsta klassStockholm 1989. Flera prostituerade kvinnor dödas men
inga gärningsmän grips och polisen lägger ganska snart ner utredningarna.
Kriminalreportern Annie Lander skriver på en artikelserie om morden. När hon, till skillnad från poliserna,
talar med andra prostituerade om morden förstår hon att det finns kopplingar till en av stans mest exklusiva
herrklubbar. Då tvingar tidningens ledning henne att ta tjänstledigt. Annie fortsätter arbeta på egen hand. Hon
lyckas ta sig in till klubbens inre cirkel där några av landets mäktigaste män tycks styra över mer än bara
utbudet av konjak.
Annie börjar närma sig sanningen, inte bara om de mördade kvinnorna utan också sanningen om sitt eget liv
och det ouppklarade mordet på sin mor. Då försvinner hon spårlöst. Hennes man Max ger sig ut för att söka
efter henne.
Hans enda chans att förstå varför Annie är borta är att leta efter samma människor som hon. Gå i hennes spår.
Och hitta de korrupta, innan de hittar honom.De korrupta är spännande läsning från första till sista sidan. Med
avstamp i verkliga händelser på åttiotalet, är det också en fängslande berättelse om hur Sverige en gång för

alla förlorade sin oskuld.Robert Kviby, född 1976, bor i Stockholm och arbetar som VD för ett mediabolag.
De korrupta är hans första roman. "Spännande deckardebut" P4 Morgon "Månadens hetaste författare" Plaza
Kvinna "För den sanne konspirationsteoretikern är Robert Kvibys hårdkokta deckare en ren njutning ... Well
done!" Metro "Här finns blinkningar åt Maj Sjöwall och Per Wahlöö, Olov Svedelid och GW Persson." DAST
Magazine "En av de bättre böckerna som skrivits i genren på flera år." Crime News Se bokvideon:
Filippinenes president Rodrigo Duterte truer med å kaste korrupte tjenestemenn i døden fra et helikopter.
Transparency Int. Norge - Transparency International er en global organisasjon stiftet i 1993 for å motarbeide
korrupsjon nasjonalt og internasjonalt. Det er mange årsaker til underutvikling i u-landene. Én av dem er at
noen stater blir styrt av korrupte og udugelige ledere. President Félix Houphouët-Boigny. Siktet etter Kapitals
avsløringer. I mars 2015 avdekket Kapital hvordan eiendomsinvestorene Eirik Bysheim Hokstad og Asgeir
Steinsland Hansen slo seg opp i. Cuba har overlevd mer enn 40 år med amerikanske sanksjoner, og er et av
verdens få kommunistiske land. De senere årene har det blitt innført både økonomiske og. Tidligere styreleder
i Intex Resources, Jan Vestrum, er nok en gang kjent skyldig i korrupsjonssaken mot han. Det ble klart i
Borgarting lagmannsrett. Nepal er et av verdens fattigste land, og defineres av FN som et av de minst
utviklede (MUL-land.) Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker. I fjor hadde jeg
flere viltkamera av typen Acorn ltl-5210 i bruk. Her finner du brukeromtale og demobilder fra kameratypen.
Eirik Jensen spurte kjæresten: «Vet du hva du gjør, hva det vil innebære?» Peru er spekket med minner fra
tidlige indianerkulturer, fra inkakulturen og den spanske kolonitiden. Inkaenes hovedstad Cuzco, den hellige
dal, Machu Picchu og de.

