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Paparazzi Stig Rotvit Hent PDF Ugebladet Ry & Rygte har snuset sig frem til en mulig historie af den
allersaftigste slags. Den tidligere krigsfotograf Bjørn bliver sammen med journalisten Lena sat til at

undersøge, om rygtet om en kendt og kontroversiel tv-værtinde er sandt. Det siges, at hun er knyttet til et
hemmeligt internationalt bordel, hvor rigmænd kan købe berømte kvinder som escort. Bordellet stiller ikke
spørgsmål til, hvordan mændene har tjent deres formuer, hvilket vil sige, at nogle af de mænd, Bjørn og Lena
efterforsker, er af den farlige type. Pludselig er de to pressefolk ikke længere jægere, men byttet, for disse

mænd bryder sig ikke om at blive undersøgt af et par nævenyttige danskere. Stig Rotvit (f. 1950) er en dansk
forfatter, der har udgivet en lang række romaner. Han er født og bosiddende på Bornholm, hvor flere af hans
romaner foregår. Stig Rotvit debuterede som forfatter i 1985 med romanen "Fortidens vidne", og siden da har

han udgivet flere spændende krimier.
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