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Marmorduen Søren Jakobsen Hent PDF Hjemme venter en god middag. Efter det ugentlige parti bridge med
vennerne. Direktør Ole Kramer er på vej til sin store BMW. Han når aldrig hen til bildøren. Han bliver

standset af to 9 mm pistolkugler.

Der går ikke mange timer, før efterretningstjenesten er koblet på. Kramers firma har udført kode-arbejde for
NATO og er nu med i et konsortium, som er ved at udvikle et revolutionerende våbensystem.

Hvem står bag likvideringen? Er det Kramers kompagnon, våbenkonsortiet eller desperate frihedskæmpere,
der vender våbenindustriens produkter mod dens egne ledere?

Søren Jakobsens klassiske spionserie fra 80'erne foregår midt under den kolde krigs højdramatiske
begivenheder. Hovedpersonerne er danske, og i centrum er den danske efterretningstjeneste. Serien om Den

hemmelige afdeling består af "Den radioaktive mand", "Marmorduen" og "Dame er joker".

"Marmorduen er en spionroman, en af de bedste af slagsen, der er skrevet i Danmark."

- Niels Hansen, Aktuelt

"... man læser bogen i et stræk."

- Hans Fl. Kragh, Ekstra Bladet

Søren Jakobsen (f. 1940) er en prisbelønnet dansk journalist og forfatter. Sammen med kollegaen Jakob
Andersen vandt Søren Jakobsen Cavlingprisen i 1977 for en artikelserie om Forsvarets Efterretningstjenestes

ulovlige brug af spionage. I 1981 modtog han Poe-prisen for sin krimi "Et brillant kup". Udover sine
anmelderroste krimier har Søren Jakobsen blandt andet udgivet dokumentarbøgerne "Danske dynastier"

(2007) og "LEGO-arven" (2008).
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