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Camouflage Stig Hansen Hent PDF I min anden roman Camouflage er der dømt store amerikanske biler og
Harley-Davidson motorcykler. I bogen møder vi redaktøren, Peter Krag på dagbladet Magasinet, der får nys
om, at der foregår en omfattende narkosmugling fra den lille by Maritza i Tyrkiet og ud i otte europæiske
lande. Hoveddistributøren er Rob Gardo, en gammel kending af Interpol. Ifølge kilden distribuerer otte

forskellige mænd, fra otte forskellige lande kokain fra Rob Gardos landsted til deres respektive hjemlande,
hvor rockergruppen Sombreros sørger for det videre salg. For at optrevle narkodistribueringen sender Peter
Krag journalisten Katrine Tang og fotografen Dennis Reimer til Maritza. De to opdager hurtigt, at trådene
fører tilbage til Danmark og den Danske del af rockergruppen Sombreros. Hvem camouflerer sig som hvem?
Tilsyneladende er intet, som det ser ud. Ikke før den bomstærke Viktor, den sportstrænede Lennart og den

intelligente IT-ekspert Jes dukker op, bliver trådene redt ud.
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