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Dimas drøm John Le Carré Hent PDF Forlaget skriver: Dimas drøm er endnu en flot, international thriller fra
John le Carrés hånd, og med vanlig samfundsmæssig skarphed sætter han denne gang fokus på hvidvask af

mafiapenge.

To unge elskende er på deres liv ferie på en ø midt i Det caribiske Hav. Han er en populær litteraturlektor i
Oxford, hun en lovende londonadvokat. Men allerede på andendagen bliver de udfordret til et spil tennis af
Dima, en karismatisk russisk milionær, der er omgivet af en stor familie og  bodyguards. Mødet med Dima

virker som en forjættende invitation til et eksotisk overklassemiljø, men det viser sig at få fatale konsekvenser
for det unge par.

Der er iskolde helveder i nordsibiriske gulags, en milliardæryacht for anker ved Adriaterhavet, herrenes
tennisfinale ved French Open på Roland Garros stadium i Paris, to skumle schweiziske bankfolk. Dimas drøm

er nervepirrende, tragisk og morsom - en pageturner fra sand en thrillermester.
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