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Et brillant kup Søren Jakobsen Hent PDF Svindel med en stor sending diamanter på vej fra Sovjetunionen til
Vesten sætter gang i begivenhederne i den spændingsfyldte roman "Et brillant kup", og der går ikke længe,

før det nøje planlagte kup får opmærksomhed fra både de danske, engelske, amerikanske og russiske
efterretningstjenester.

Bogen er en retro-krimi fra midt-firserne med ajourført afslutning. Bogen fik to priser, nemlig Poe-prisen og
en pris fra Det Danske Kriminalakademi, og den blev anmeldt i landets førende aviser – fra Ekstra Bladet til
Information. Brillant udført og sikkert gennemført, skrev Informations anmelder, Søren Vinterberg. Krimi-
eksperten Bo Tao Michaëlis, mente, at Søren Jakobsen tåler sammenligning med sin engelske kollega Len

Deighton.

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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