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Voldsspiralen Erik Hauervig Hent PDF Bjørn Agger og hans kolleger på Station City får atter nok at se til, da

en ældre dame bliver brutalt overfaldet og slået ned ved Valby Langgade Station. Gerningsmændene er
Mehmet og Adem, som også fifler med at transportere hash for en større leverandør på Christiania. De har
flere voldelige røverier på samvittigheden, men kommer i problemer, da et af deres ofre er mor til den
sadistiske advokat, Ulrik Langer. Han engagerer et par østeuropæiske kriminelle til at finde Mehmet og
Adem, og snart eskalerer det hele i blod og drab. Bedre bliver det ikke, da Adems bror, den fængslede

voldsmand Süleiman, under dramatiske omstændigheder slipper væk fra fire fængselsbetjente under et besøg
på Hvidovre Hospital. Nu går den vilde hævnjagt den anden vej, alt imens advokaten Ulrik Langer soler sig i

Spanien eller fester på diskotek Black Pearl i København sammen med lyssky pengefolk. De kaldes
’Guldgraverne’ og har flere økonomiske interesser i det københavnske prostitutionsmiljø og hashklubber.
Voldsspiralen er fjerde bind i serien om kriminalassistent Bjørn Agger fra Station City på Vesterbro i

København.
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