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Pengemuren Keld Broks\u00f8 Hent PDF Den danske olieekspert Harry Lowell står på kanten af en

pensionering. Olierigdommene ved Det Kaspiske Hav og i Nordsøen er rammen om et helt arbejdsliv, da
planen om en tilbagetrukket tilværelse i København ryger på gulvet. Et attentat og et mord kickstarter en
sidste, professionel mission. Harry Lowell og hans nærmeste bliver fanget i et blodigt spil om magten over
oliemilliarder på tværs af Europa til Kaukasus, som konkurrerer med Rusland midt under Europas voksende
satsninger på grøn energi. Harry Lowell kommer på en forfærdelig rejse. Selv hans børn får ubehagelige

roller, mens Harry Lowell presses frem mod mål, som andre sætter for ham. Hvem der er ven og fjende er ikke
entydigt, mens han hiver nye oliekontrakter i land – og forsøger at forstå to forbrydelser. »Pengemuren« er en
storpolitisk historie og en voldsom fortælling om grådighed, løgn, lidenskab, samvittighed, kærlighed – og

mangel på samme. Læs mere og se video på www.pengemuren.dk.
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