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Manden som gik op i røg Maj Sjöwall Hent PDF Journalist Alf Matssons pas og kuffert er efterladt på Hotel
Duna i Budapest. Selv er han forsvundet et eller andet sted i Ungarn. Martin Beck får til opgave at tage til

Budapest - bag jerntæppet - og foretage en diskret efterforskning, men han indser hurtigt, at nogen overvåger
hvert eneste skridt, han tager.

MANDEN SOM GIK OP I RØG er anden bog i den klassiske og stilskabende serie 'Roman om en
forbrydelse', om det verdensberømte, svenske forfatterpar har skrevet om politiet og samfundet. Serien er

oversat til 34 sprog, og Martin Beck er vel den mest kendte skandinaviske kriminalkommissær overhovedet.

Manden som gik op i røg er stadig en moderne roman, der samtidig er
det andet selvstændige led i en smukt sammensat kæde, der gør Sjöwall

og Wahlöös værk til en stor litterær klassiker, som kommende
generationer også vil have stor

glæde og fornøjelse af at stifte bekendtskab med. Gensynet med Manden
som gik op i røg har givet mig lyst til at genlæse de øvrige ni bind.

[Fra Leif Davidsens forord]
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