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Organjægerne Peder Munch Hansen Hent PDF Romanen er en nervepirrende fortælling om en dansk
lastvognschaufførs forsvinden i Norditalien. En af hans venner finder sammen med en journalist fra et

fagforbund for at forsøge at finde den formodet kidnappede chauffør. Eftersøgningen fører dem på en lang
rejse fra Norditalien og gennem både Ungarn, Polen og Litauen. Hele tiden dukker nye spor op, der peger
mod, at det er mafia-syndikater i flere lande, der står bag kidnapningen, og som har udviklet en stor illegal
forretning med salg af organer. Først med hjælp fra en italiensk antimafia-forening kommer de to forfølgere
på sikkert spor af den forsvundne chauffør og organjægerne, der ikke skyr noget middel for at nå deres mål.
Men det står også klarere og klarere for de to sporhunde, at der også er danskere indblandet i bortførelsen,

som er organiseret af en international forbryderliga: Organjægerne.
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